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เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
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ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรือง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 
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ปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้องค์กรสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นการ
สร้างเสริมความรู้ การพัฒนา ทัศนะคติ และเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม   

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 – 2566 ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาได้รับทราบปัญหาและเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้านเพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักานส่วนต าบลและการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  เป็นการ
วางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี  โดยอาศัยความรู้  และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจน
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ขอบเขตการพัฒนา  เพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม  
และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ถือเป็นบุคลากรที่ส าคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่น   
ในการปฏิบัติงานราชการประจ าให้ตอบสนองตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  ประกอบกับพนักงานส่วนต าบลจะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน 
และโอนย้ายการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนสายงานหรือต าแหน่งตามห้วงระยะเวลา   และเพ่ือเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง
นั้นๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 - ๒๕66  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้
ครอบคลุมครอบคลุม ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้าง ทุกคน 

 

  ดังนั้น การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
จะต้องค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรในองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลศรีโนนงาม รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี   
โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนา ในหลายๆ  มิติ ทั้งในด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6 
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**************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริห าร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
  เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย  4.0  ภาครัฐหรือ  ระบบราชการ  จะต้องท างานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนหมายความว่า ระบบราชการ          
ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่ พ่ึง 
ของประชาชน  ได้อย่างแท้จริง  ดังนี้ 
  1.  เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน  โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การท างานได้  ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ  เช่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ได้เข้ามามี
ส่วนร่วม  และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน  ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดกับการท างานแนวระนาบ  ในลักษณะ
ของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
  2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้อง
รอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการ  หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ  
และระบบดิจิทัลสมัยใหม่  ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวก  โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้
บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน  และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  
ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง  เว็บไซต์  โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 
  3.  มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า  มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้
กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่า  มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที 
 

  ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด  
ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ  เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุข
ให้แก่ประชาชน 
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 ๑.1  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๑๑  ระบุ  ดังนี้ 
 

  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้    
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

  “ในการบริหารราชการแนวใหม่  ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ  ที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้  ต้ังแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบันเน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ  ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา    
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะ          
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้” 
  ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา                 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

   
 ๑.๒  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ 
  ประกาศคณะกรรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรม  
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา  ๓  ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 
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  ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือส านักงาน กจ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.2/ว 55      
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2557  ข้อ  ๑๕  ในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาบุคลากร  ขอให้ค านึงถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 – 2560  ตามมติ ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่  
5/2556  เมื่อวันที่   11  มิถุนายน  2556  ซึ่งได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทราบและด าเนินการ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0209.3/10532  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2556  เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 – 25๖๐  ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2564 – 2566 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและ
องค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี   
  กลยุทธ์ที่  1.1  ยกย่องข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
   กลยุทธ์ที่  1.2  สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี      
  กลยุทธ์ที่  1.3  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  2 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ        
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 
  กลยุทธ์ที่  2.1  ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ  พระราชจริยวัตร  และพระบรมราโชวาท 
  กลยุทธ์ที่  2.2  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่  2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย  ส ารวจ  ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูลข่าวสาร 
                       ด้านธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่  2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น  
  กลยุทธ์ที่  2.5  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและ 
             สู่มาตรฐานสากล 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  กลยุทธ์ที่  3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย   
             โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ที่  3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่  3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ 
  

  ยุทธศาสตร์ที่  4 : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน    
ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่  4.1  เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบ 
            ที่เก่ียวข้อง 
          กลยุทธ์ที่  4.2  เปิดโอกาสให้ประชาชน  และหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม       
    สถานการณ์การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตธรรม    
      ที่มีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
 
 

กลยุทธ ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ ตัวชี้วัด 

๑.๑  ยกย่องข้าราชการ/ ๑. ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่ •   ระดับความส าเร็จของกิจกรรม 

ผู้น ารุ่นใหม่ในการ ข้าราชการที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างผู้น ารุ่นใหม่ 
ขับเคลื่อนคุณธรรม และสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน •   จ านวนครั้งของการฝึกอบรม 
 คุณธรรม ผู้น ารุ่นใหม่ 
 ๒. จัดการความรู้และกรณีศึกษา (Knowledge •  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากผูน้    า 
 Management) จากผู้น าเหล่านี้ ทั้งงาน และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 ที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินการ • ร้อยละของข้าราชการและ 
 เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ข้าราชการอื่นๆ เจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นที่เข้าใจหลักคุณธรรม 
  จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  ผ่านการตอบแบบส ารวจ 

๑.๒ สร้างองค์การ ๑. ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ • ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 

สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ มาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มี 
(Organizational ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ศักดิ์ศรี 
Integrity)  •   จ านวนองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ 
  มาตรฐานในแต่ละปี 
 ๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้าน •   ระดับความส าเร็จของการค้นหา 
 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จาก ตัวอย่างโครงการนวัตกรรม 
 ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง •   จ านวนองค์กรทีน่ าตัวอย่างไปใช้ 
 และเผยแพร่ให้ส่วนราชการอื่น ๆ น าไป ศึกษาและประยุกต์ต่อให้เกิด 
 ศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป ประโยชน์ต่อเนื่อง 

๑.๓ ก าหนดมาตรฐาน ๑. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างาน • ระดับความส าเร็จของการจัดท า 

คุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมืองท้องถิ่น (เช่น อะไรควรท า มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักการเมือง อะไรไม่ควรท า ฯลฯ) แล้วเผยแพร่ให ้ และข้อบังคับจรรยาแก่นักการเมือง 
ท้องถิ่น ประชาชนรับทราบ ท้องถิ่น 

 

* หมายเหตุ : องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี หมายถึง สถานที่ที่มีบุคคลมาอยู่รวมกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วย 
ความเอ้ืออาทร มีความเคารพในความเป็นปัจเจกชนของสมาชิกทุกคนเอาใจใส่ ดูแลซึ่งกันและกัน ใช้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของ ตนเอง รวมทั้งให้
ความส าคัญต่อสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ต้องการ และคาดหวังจากองค์การและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 
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ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
และมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย  และมีมาตรฐานของการให้บริการประชาชนทุก ๆ ด้าน  
รวมทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะ  ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มีความรู้ในระเบียบ  กฎหมาย  ด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2564 – 2566  
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  ของส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง   ๆ 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ  ิ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ปลูกจิตส านึก ๑. การพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม •  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 
ผ่านพระราชกรณียกิจ โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ การพัฒนา 
พระราชจริยวัตร พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท •   ระดับความส าเร็จของกิจกรรมหลัง 
และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึง การเรียนรู้ เช่น โครงการท าความดี 
 การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ ถวายพ่อ  กิจกรรมน้อมเกล้าฯ 
 ความเข้าใจดังกล่าว ถวายในหลวง ร่วมกับมูลนิธิ 
  ประเทศไทยใสสะอาด  ฯลฯ 
 ๒. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอย •  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 
 พระยุคลบาท  และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมในหลักสูตร 
 ให้เป็นหลักสูตรส าหรับการอบรมข้าราชการ •   จ านวนโครงการหรือเครือข่าย 
 ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ที่เกิดขึ้นจากผลของการเรียนรู้ 
  ตามรอยพระยุคลบาท 
๒.๒ ก าหนดหลักสูตร ๑. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน • ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 
ฝึกอบรมและโครงการ ท้องถิ่นในทุกระดับ (Training  Roadmap) ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ 
พัฒนาภาคบังคับ เพ่ือให้ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและ ส่วนท้องถิ่น 
แก่ข้าราชการทุกระดับ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนา • ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 
 รูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นการ แผนพัฒนารายบุคคลที่สอดรับกับ 
 ท าระบบการมอบหมายงาน  การสอนงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (Coaching) ฯลฯ  

 ๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่าง •  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 
 เข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ การพัฒนา 
 โดยเฉพาะเรื่อง • ร้อยละของข้าราชการและ 
 • กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงาน เจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครอง 
 •   ความรู้ ความเขาใจในเร่ืองพฤติกรรม 

ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท า บางสิ่งบางอย่าง ได้
อย่างเหมาะสม 
•   การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่น 

ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจและประยุกต์ หลัก
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
จรรยาบรรณ ในการปฎิบัติราชการ 

 ในอุดมการณ์  

 •   การสร้างความพงึพอใจให้ประชาชน  

 ๓. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบ •  ร้อยละของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ได้รับ 
 ในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนาข้าราชการ การพัฒนาเพ่ิมสูงขึ้น 
 รุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มี •   ระดับความส าเร็จของการวางแผน 
 คุณธรรม และจริยธรรมป้อนสู่ระบบราชการ ทางเดินสายอาชีพ และพัฒนาผู้น า 
 ยุคใหม่ รุ่นใหม่ 

 



-7- 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ  ิ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๒.๓ สร้างศูนย์กลาง ๑. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา แนะน าด้าน •   ระดับความส าเร็จของการเปิด 
ในการวิจัย ส ารวจ คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้บริการสายด่วนจริยธรรม 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนา แนะน าด้าน ได้อย่างเหมาะสมและสอดรับ 
และข้อมูลข่าวสาร จริยธรรม (Ethics Counselor) รวมทั้งเปิด กับความต้องการ 
ด้านธรรมาภิบาล ให้บริการสายด่วนจริยธรรม   (Ethics  

 Hotline) เพ่ือให้ค าปรึกษา รบความคิดเห็น  

 และตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม  

 การจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายอื่น ๆ  

 ที่เก่ียวข้อง  

 ๒. ส่งเสริมใหม้    ีการจัดการความรู้ และวิธีการ • จ านวนความรู้ หรือ Best Pratice 
 ปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practices) ในด้าน ที่เก่ียวข้อง 
 จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิด • จ านวนเอกสารเผยแพร่ และความ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กรปกครอง ครอบคลุมของเอกสารดังกล่าวกับ 
 ส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมาย เช่น •   จ านวนผลการวิจัยที่มีข้อเสนอแนะ 
 กฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และมี ในการพัฒนากฎหมาย 
 ประโยชน์ต่อทางราชการ (Whistleblower) •   จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิด 
 ให้ปลอด / ปราศจากการข่มขู่  หรือกลั่นแกล้ง จากผลการวิจยั 
 ของผู้มีอ านาจหรือผู้มีอิทธิพลหรือกฎระเบียบ  

 ที่ป้องกันมิให้ขาราชการในหน่วยงานใช้  

 อ านาจของรัฐเอ้ือประโยชน์แก่ส่วนตนและ  

 พวกพ้อง หรือการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์  

 ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือการปรับปรุง  

 โครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม หรือเรื่อง  
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

 (Corporate Social Responsibility : CSR)  

 เป็นต้น  

 ๔. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ • จ านวนครั้ง / ช่องทางของ 
 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ภายใต้โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม • ร้อยละความครอบคลุมและ 
 น าท้องถิ่น” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
 เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการทางการเมืองและ (ทั้งประชาชน ข้าราชการการเมือง 
 ส่วนท้องถิ่นตระหนักและรับรูถ้   ึงการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น) 
 ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือน าไปสู่การเป็น  

 ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๒.๔ พัฒนาและ ๑. พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ โดยเฉพาะ • ระดับความส าเร็จของการจัดท าและ 
ปฐมนิเทศข้าราชการ เรื่อง พัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ 
อย่างเข้มข้น •    ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น 

 ส่วนท้องถิ่นที่ด ี
• ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐ 

แนวใหม่ 

• จ านวนขา้ราชการที่ได้รับ การพัฒนา
และปฐมนิเทศ 

 •  ความรู้พื้นฐานในการปฎบิัติราชการ  

 •    เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะ  

 ที่จ าเป็น  

 ๒. พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล • ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
 ผ่าน e-learning หรือหนังสือที่เก่ียวข้อง และพัฒนาหลกสูตรเรียนรู้ทางไกล 
  •  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 
  การพัฒนาจากหลักสูตรเรียนรู้ 
  ทางไกล 
๒.๕ ก าหนดหลักสูตร ๑. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ • ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
ฝึกอบรมและโครงการ ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ 
พัฒนาเพื่อรองรับ และสู่มาตรฐานสากล ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคม 
ประชาคมอาเซียน  อาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 
และสู่มาตรฐานสากล ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือ •  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 

 รองรับประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐาน การพัฒนาและดูงานในต่างประเทศ 
 สากล  
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ยุทธศาสตร์ที ่๓ :  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ  ิ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๓.๑ ปรับปรุงแนวทาง ๑. การน าเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม •   ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
และกฎระเบียบ มาก าหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งตั้ง เครื่องมือประเมินเรื่องคุณธรรม 
ในการสรรหา บรรจุ หรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารในทุกระดับ จริยธรรมประกอบการแต่งตั้ง 
แต่งตั้ง โอน ย้าย โดย ของหน่วยงานโดยให้เป็นองค์ประกอบ •   ระดับความส าเร็จของการก าหนด 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่ส าคัญ และมีเครื่องมือที่วัดผลได้เป็น หลักเกณฑ์และแนวทางในการ 

 รูปธรรม แต่งตั้งและบรรจุตามผลการประเมิน 
 ๒. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล •   ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง 
 ในส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง 
  ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน 
  ย้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ ขับเคลื่อน ๑. จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม • ร้อยละขององค์กรปกครอง 
จรรยาบรรณ ประมวลจรรยาบรรณของแต่ละองค์กร ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการผลักดัน 
ข้าราชการไปสู่ ปกครองส่วนท้องถิ่น จรรยาบรรณ 
การปฏิบัติ  • ระดับความส าเร็จของการจัดท า 

  รายงานการใช้หลักจรรยาบรรณ 
  ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน 
  ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 ๒. ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษ • ร้อยละท่ีลดลงของผู้ฝ่าฝืน 
 ผู้ฝ่าฝืนข้อบังคบจรรยาและวินัยข้าราชการ • ร้อยละขององค์กรปกครอง 
 อย่างชัดเจน ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการก าหนดแนวทาง 
  ปฏิบัติและบทลงโทษ 
๓.๓ ขับเคลื่อนระบบ ๑. จัดท าและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ •   ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง 
สวัสดิการและ ให้แก่บุตร / ครอบครัวข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ ที่เสียชีวิตในการปฎิบัติหน้าที่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสรางการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ ์ แนวทางปฏิบัต ิ ิ / มาตรการ ตัวชี้วัด 

๔.๑ เปิดโอกาส ๑. ก าหนดแนวทางและประเด็นทีส่ามารถ •   ร้อยละความส าเร็จของการก าหนด 
ให้ข้าราชการ เข้าไปม ี เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีสว่นร่วม แนวทางเพื่อเปิดโอกาส 
ส่วนร่วมในการก าหนด ในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบ ให้ข้าราชการมสี่วนร่วม 
นโยบาย และกฎ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลแบบ  ๓๖๐ ในการบริหาร 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง องศา หรือ การเลือกคณะท างานเพื่อก าหนด  
 นโยบาย ฯลฯ  
 ๒. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ รอ้งทุกข์ •   ระดับความส าเรจ็ของการปรับปรุง 
 ของข้าราชการ รวมถึงระบบการรบัฟัง ระบบ 
 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติของหน่วยงาน • ระดับการทุจริตของหน่วยงาน / 
 (Whistleblower) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
  จากปีท่ีผ่านมา 
 ๓. ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ •   ระดับความส าเรจ็ของการปรับปรุง 
 (Audit) ให้ข้าราชการ ท้ังในองค์กรปกครอง ระบบและแนวทางในการเข้าไปม ี
 ส่วนท้องถิ่น และในส่วนภูมภิาค ส่วนร่วมในการตรวจสอบของ 
 เข้ามามสี่วนร่วมในการท างานขององค์กร ข้าราชการ ท้ังในส่วนท้องถิ่น 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น และในส่วนภูมิภาค 

๔.๒ เปิดให้ประชาชน ๑. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและ •   จ านวนเครือข่ายภาคประชาชนและ 

และหน่วยงานอ่ืน หน่วยงานอ่ืน เพื่อสร้างเครือข่ายการท างาน หน่วยงานอ่ืน ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละป ี
เข้ามามสี่วนร่วมและ ร่วมกันที่เข้มแข็ง ท้ังแนวดิ่งและแนวราบ • ระดับความส าเร็จของการสร้าง พลัง 
การติดตามสถานการณ ์ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นที่ท่ีเข้มแข็ง มวลชนท่ีสังเกตและเฝ้าระวังการ 
การท างานขององค์กร  ท างานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม •   ระดับความส าเรจ็ของการมีส่วน 
 กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วมเป็น ร่วมจากหลากหลายกลุม่ภาค ี
 กรรมการ    อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น  
 เพื่อเข้าร่วมในการก าหนดนโยบายการ  
 วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดลุการบริหาร  
 จัดการภาครัฐ  
 ๓. การใหผู้้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด •  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ 
 โบสถ์ มสัยิด เข้ามามสี่วนร่วมในการส่งเสริม ที่ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน 
 คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลของ เข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนิน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม 
  จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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 ๑.๓  การวิเคราะห์บุคลากร 
  การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต. 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
     วชิาการและด้านพัฒนาบุคลากร 
๖.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
๗.  เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว 
     โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตวัได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๒.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๓.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้พนักงานส่วนต าบล   
     ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ที่ทุ่มเทก าลังกายและ  
     ความคิดในการปฏิบัติงาน 
๔.  ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึง  
     กฎระเบียบ 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ  
    ร่วมมือในการท างานได้ง่าย  
๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต. 
๓.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ 
     การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด (Threats) 
๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
3.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 

 เศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
๔.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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2.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 2.1 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
  (2) เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
  (๓) เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

(๔) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
        ๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
       2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
       3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
       4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
      5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบั ติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                 
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 2.2 เป้าหมายการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดหรือหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น ภายในระยะแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ให้ครบทุก
ต าแหน่ง ดังนี้ 
  ๑. ประเภทบริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  
      จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และ
ต้องมีการประเมินก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาและสามารถน าการพัฒนามาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม   

๒. ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ และประเภทสายงานการสอน  
    จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และ
ต้องมีการประเมินก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาและสามารถน าการพัฒนามาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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๓. พนักงานจ้าง  
    จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และ
ต้องมีการประเมินก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาและสามารถน าการพัฒนามาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 2.3 ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
เห็นสมควรให้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และ 
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่
ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2) ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถในหลักสูตรใด 
หลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

     (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
     (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
     (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
     (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
     (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  3) วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม เป็นหน่วย
ด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  หรือหน่วยงานอ่ืน โดย
วิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 

     (1) การปฐมนิเทศ 
     (2) การฝึกอบรม 
     (3) การศึกษาหรือดูงาน 
     (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
     (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
4) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ต้องจัดสรร

งบประมาณ   
ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความประหยัด 
คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

 



- 14– 
 

3. วิธีการพัฒนา 
 หลักสูตรการพัฒนา 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 10  มกราคม  2546 หมวดที่ 12 ส่วนที่ 3                
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 

ล าดับที ่ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบ กฎ กฎหมาย นโยบายที่ ส าคัญของรัฐบาล 
ผู้บริหาร สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ    เป็น
ต้น 

2 การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนา้ทีร่ับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3 ความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหนง่ การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดเปน็การเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนารายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการ
บริการประชาชน เช่น ในเร่ืองการวางแผน        การ
มอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นตน้ 

5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน่ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน การปฏบิัติงานอย่างมี
ความสุข 

  ดังนั้น จึงให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตาม
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 
  ๑.  พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น 
   - หลักสูตรด้านการบริหา 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
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   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  ๒.  พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาการ และสายงานการสอน 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.  สายงานพนักงานจ้าง 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสูตรเฉพาะต าแหน่งในการพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.2564 - 2566) 
1. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น  
2. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  
3. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
4. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
5. หลักสูตรนักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
6. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
7. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
8. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
10. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง   
11. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
12. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
13. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
14. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
15. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง  
16. หลักสูตรนายช่างโยธา 
17. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา   
18. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
19. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก / ครู 
20. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
21. การส่งเสริมกาศึกษาระดับปริญญาตรี 
22. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
23. โครงการอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของทีมกู้ชีพ/การแพทย์ฉุกเฉิน 
24. โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมส าหรับบุคลากร  อบต. 



25. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในองค์กร (KM) 
26. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และ
  ทัศนศึกษาดูงาน 
27. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
28 .กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น 
29. กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานการคลัง 
30. การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น (ด ารงต าแหน่ง นิติกร ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
31. การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง (ตั้งแต่ระดับ6 และผ่านการอบรมหลักสูตร    
  การพัฒนนักกฎหมายท้องถิ่น) 
32. กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 
33. สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ 
34. คอมพิวเตอร์ Microsoft office (Mix office) ส าหรับงานช่าง 
35. คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ 
36. นักบริหารงานระดับสูง  
37. กรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง ในข้อทักท้วงหน่วยตรวจสอบและค าวินิจฉัยของศาล

    ปกครอง 
38. ท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจัดเก็บค่าน้ าระบบประปา 
40. นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
41. นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
42. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ "วิจยั เทคโนโลยี นวัฒกรรมน าประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0" 
43. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ประเทศไทย 4.0(Chief Administrators of Local    

   Administration:Thailand 4.0) 
44. การบริหารจัดการตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0(The Local Market Manament in   

   Thailand 4.0) 
45. ผู้บริหารสถานศึกษา :ประเทศไทย 4.0 
46. นักบริหารงานการศึกษา :ประเทศไทย 4.0 
47. ท้องถิ่นดิจิตอล (Digital Local Government) 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล              
รวมทั้งหมด  20  คน  โดยแบ่งออกเป็นสายงานต่าง ๆ ดังนี้ 
ล าดับที ่ สายงาน จ านวน (คน) 

1 บริหารท้องถิ่น 1 

2 บริหารงานท่ัวไป 1 

3 บริหารงานการคลัง 1 

4 บริหารงานช่าง 1 

5 บริหารงานการศึกษา 1 
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ล าดับที ่ สายงาน จ านวน (คน) 

6 ทรัพยากรบุคคล 1 

7 เลขานุการและจดัการงานทั่วไป 1 

10 พัฒนาชุมชน 1 

9 วิชาการตรวจสอบภายใน 1 

10 ปฏิบัติงานธุรการ 1 

11 ปฏิบัติงานการเงนิและบัญช ี 1 

12 ปฏิบัติงานพสัด ุ 1 

13 ปฏิบัติงานธุรการ 1 

14 ปฏิบัติงานช่างประปา 1 

15 ปฏิบัติงานธุรการ 1 

16 วิชาการศึกษา 1 

17 สายงานการสอน 4 

 
4. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ซึ่ง
ก าหนดวิธีการพัฒนาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีการดังนี้ 

(1) วิธีด าเนินการ 
      1.1 การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนการบรรจุ 

เข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
      1.2 การฝึกอบรมและสัมมนา อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม หรือ 

โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 

      1.3 การสอนงาน การให้ค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้สู่เพ่ือร่วมงาน หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธี 
ที่เหมาะสม โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

      1.4 การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  หรือโดย 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 
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(2) แนวทางการด าเนินการ 
     การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนน

งาม นอกจากมีวิธีด าเนินการตามข้อ 1 แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนดแนวทางไว้ 3 แนวทาง ดังนี้ 
     2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ด าเนินการเอง 

       2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลศรโีนนงาม  จัดส่งพนักงานส่วนต าบลหรือบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

    2.3 หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  เป็นผู้ด าเนินการ  

(3) ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
      3.1 ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
      3.2 ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
      3.3 ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
(4) งบประมาณ 
      เบิกจ่ายจากงบแผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีโนนงาม  จังหวัดศรีสะเกษ 
  4.1 กระบวนการวางแนวทางการพัฒนาบุคลากร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาม
กรอบมาตรฐานความส าเร็จและการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) ตามแนวคิดที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือสอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดีในการสร้างความเป็นเลิศของระบบราชการไทย           
โดยยึดหลักประการส าคัญ คือ การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการพัฒนา 
  กระบวนการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการพิจารณาความต้องการทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่าได้จ านวนบุคลากรที่มีทักษะและมีสมรรถนะเพียงพอที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ตามแนวทาง            
ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 5 มิติประกอบด้วย 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึงการที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 
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  1. มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้อง 
และสนับสนุนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2. มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังมีขนาด 
และสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระเบิดช่องว่างด้านความต้องการก าลังคน
และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
  3. มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ผลิตปฏิบัติงานที่มีทักษะมีสมรรถนะสูงซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 
  4. มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ(HR Operational Efficiency)               
มีลักษณะดังต่อไปนี ้
  1. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การเลือก การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 
  2. มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงทันสมัยและ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
  3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภัณฑ์ของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money) 
  4. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการเพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
  มิติที่  3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิด
ดังต่อไปนี้ 
  1. มีนโยบายแผนงานโครงการหรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน              
ซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการ  
  2. ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายแผนงานโครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
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  3. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุพระภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
  4. มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผล
และความคุ้มค่ามีระบบลืมวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความต้องการและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานจึงเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด  นอกจากนี้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลงานปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1. รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลงานการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจน
การด าเนินการด้านวินัยโดยนึกค านึงถึงหลักความสามารถผลิตและผลงานหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน 
  2. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี้จะต้องก าหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ 
  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
  1. ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงานและ
บรรยากาศการท างานตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการในการให้บริการแก่
ประชาชนซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว 
  2. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมายซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการสภาพของส่วนราชการ 
  3. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและให้ระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตัวเองและให้มีให้ก าลังใจมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
  มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติเป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ใช้ในการประเมินตนเองว่า มีนโยบาย แผนงาน โครงการมาตรฐานการ
ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติ  ในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม โดยมีขั้นตอนดังนี้  
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 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
  2. ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง

ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  
  3. ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

 และส่งให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  4. จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล รายงานขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความเหน็ชอบ 
  5. ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดส่งแผนให้อ าเภอ จังหวัด และส่วนราชการ

ในสังกัด 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
  1. วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
  “องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม จะพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางบริการ วิชาการ         
และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
  2. พันธกิจ 
  1. จัดระบบการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรและระบบเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการมีคุณธรรมจริยธรรมมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  4. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  3. เป้าประสงค์  
  1. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
และท่ัวถึง 
   2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานโดย
เน้นความเป็นมืออาชีพ 
  3. สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
  4. สร้างระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัยสามารถให้บริการ
ด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม (พ.ศ. 2561 - 2563) 

  จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลาศรีโนนงาม คณะท างานจึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด และมาตรการ เพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว้กับหน่วยงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
กรอบแนวคิด 
  “การพัฒนาบุคลากรจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะในการท างานเพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นแบบอย่างของสังคมเน้นความเป็นคนเก่ง คนด”ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1. การจัดท าแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path) 

2 . จั ด ระบบสร้ างแรงจู งใจการท างาน เพ่ื อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

3. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระบบ
สารสนเทศให้บุคลากรทราบถึงความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพของตนเอง 

4. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้  ทั กษะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
กรอบแนวคิด 
  “ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจรายด้าน ท าให้มีอัตราก าลังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจและปริมาณงานจึงต้องมีการปรับแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับสภาพการณ์การปัจจุบัน  และปรับ
กระบวนทัศน ์วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่” 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 

การวางแผน อัตราก าลั งและปรับ อัตราก าลั งให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. จัดท าและปรับปรุงแผนการอัตราก าลังที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่  

2. บริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เป็นไป
ตามกรอบท่ีก าหนด  

3. เพ่ิมอัตราก าลังผู้ปฏิบัติ ให้ เพียงพอต่อภารกิจ    
ตามอ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ 

4. มี ก า รก าห น ด ก รอ บ อั ต ร าก า ลั ง เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ความก้าวหน้าให้บุ คลากรเพ่ือสร้างแรงจู งใจให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่โอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
กรอบแนวคิด 
  “การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับสากล                 
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) เศรษฐกิจบน
ฐานความรู้ (Knowledge based economy)  ที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ 
และการบริหารจัดการองค์การที่ดี แม้ว่าการพัฒนาองค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการแต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ
บุคลากรองค์กรที่มีโครงสร้างของบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ย่อมเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น            
จึงต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น” 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร 

1. การส่งตัวบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนและ
ส่ งเสริมความต้ องการพัฒนาความรู้ด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริงโดยการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 

3. จัดท ามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 



4. จัดท าฐานข้อมูลกลางในการบริหารงานบุคคลเพื่อสะดวก
ในการเรียกใช้ข้อมูลโดยก าหนดให้ความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง
สมรรถนะของทุกต าแหน่ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
กรอบแนวคิด 
  “จากบริบทของความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแรงกดดันจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไปสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society) ซึ่งเป็นสังคมที่แข่งขัน
ด้วยความรู้ทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ การบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าเป็นต้องอาศัยนักบริหารที่เป็นผู้น ามืออาชีพมีขีดความสามารถและศักยภาพสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สัมฤทธิ์ผลด้วยการสนับสนุนให้
บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี” 

ยุทธศาสต
ร ์

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

การพัฒนา
ผู้บริหารให้
มีภาวะผู้น า
มีวิสัยทัศน์
เก่ียวกับการ
พั ฒ น า
บุคลากร 

1. พัฒนานักบริหารท้องถิ่นให้ตระหนักและมีพันธะสัญญาในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กรหน่วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (action Learning) 

2. นักบริหารทุกระดับต้องเป็นต้นแบบที่ดีของการเปลี่ยนแปลงและสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงให้
บุคลากรเพื่อให้เกิดผลการปรับเปลี่ยนที่แท้จริง  

3. ก าหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักบริหารเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเร่ืองที่มีผลเก่ียวข้องกับความส าเร็จของหน่วยงาน  

4. พัฒนากระบวนการวิธีการเสริมสร้างผู้น าให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่โดยจัดให้มีระบบการ
ประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5. มีระบบการประเมินผู้บริหารว่ามีศักยภาพเพียงใดโดยจัดท ามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไปและจัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ 
competency  ที่จ าเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร  

6. มีระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารอย่างเป็น
รูปธรรม โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
กรอบแนวคิด 
  “การบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยต้องก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรหาบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน และ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการในการให้บริการแก่
ประชาชน ย่อมจะส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  จึงจะสามารถขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไป  
สู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ” 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 1. วางแผนการใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรให้มีความประหยัดและ          มีประสิทธิภาพ  

2. ก าหนดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายหลักเพื่อ
สร้างค่านิยมให้บุคลากรน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  

3. ส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของบุคลากรต่อ
สวัสดิการต่างๆโดยจัดท าแผนจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรรวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอ 

4. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ    ท างานท่ีดี 

5. มีการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของบุคลากรเป็นประจ า
และต่อเนื่อง  

6. สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมวิชาชีพหรือหารายได้พิเศษ
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้กับหน่วยงาน 
กรอบแนวคิด 
  “ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาล จึงควรพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนด้วยสร้างแรงจูงใจโดยก าหนดวิธีการที่เหมาะสม ในการธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ เพ่ือพัฒนาระบบราชการมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานในรูปแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนต าบลฯจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ            
ในวิชาชีพ Knowledge Worker ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยสร้างระบบการพัฒนาและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ให้มี
สมรรถนะในการท างานเพ่ิมขึ้น ประเมินผลบุคคลได้สามารถปลดบุคคลที่ไม่มีสมรรถภาพออกจากราชการและ          
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เปิดโอกาสให้ผู้ให้บุคคลมีผู้มีความสามารถสูงภายนอกสามารถเข้าสู่องค์กร เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 

การพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้
กับหน่วยงาน 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยยึดวิสัยทัศน์ภารกิจ
วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่ วนต าบลและ         
ขีดความสามารถที่จ าเป็น  (Competency - based 
Approach) 
2. สร้างสภาพแวดล้อมและระบบแรงจูงใจที่ช่วยหล่อ
หลอมและเอ้ือต่อการสร้างกระบวนทัศน์ 

วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ในการปฏิบัติงาน  

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. ก าหนดระบบการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง เช่น Talent Management 

5. ก าหนดความชัดเจนในความก้าวหน้าของข้าราชการ 
เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับต าแหน่งของบุคลากร จัด
หลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสายงาน และ
ส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมใน
ห้อง การฝึกอบรมทางไกล การฝึกอบรมโดยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
กรอบแนวคิด 
  “ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล
ได้แก่การบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นทางการบริหารที่มีความโปร่งใส การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด             
และคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการมากท่ีสุด” 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น  
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2. จัดท ามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม  

3. สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติและค่านิยมในการ
ท างานของบุคลากรให้ดีข้ึน 

5. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

6. จัดส่ งบุคลากรเข้ ารับการอบรมด้านคุณ ธรรม 
จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

7. มีกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ 
โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 

 

 



 

การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม พ.ศ. 2564 – 2566 

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 

2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

1. การจัดท าแผนการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career Path) 

พนักงานส่วนต าบล ร้อยละความส าเร็จของการการ
จัดท าแผนการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career 

Path) โดยแบ่งออกเป็นประเภท
สายงาน ได้แก่ สายงานบริหาร
ท้ อ งถิ่ น  อ านวยการท้ องถิ่ น 
วิชาการ และทั่วไป 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้า
ให้ ชัด เจน (Career Path) ตาม
สายงานของตนเอง 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

ส านักปลดั 

 

2. การจัดระบบสร้างแรงจูงใจการ
ท างานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

พนักงานส่วนต าบล ร้อยละของโครงการ/งาน /
กิ จ ก รรม ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส ร้ า ง
แรงจูงใจการท างานในการสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

บุคลากรมี แรงจูงใจในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความก้ าวหน้ า ในสายงาน
อาชีพของตน 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการที่

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ส านักปลดั 

 

3. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่ าวส ารแล ะระบ บ ส ารส น เท ศ ให้
บุคลากรทราบถึงความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพของตนเอง 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

1. ร้อยละของจ านวนพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่
ทราบถึงเส้นทางก้าวหน้าในสาย
ง า น อ า ชี พ ข อ ง ต น เ อ ง 
2.ร้อยละของจ านวนพนักงานจ้างที่
สอบแข่ งขั น ได้บ รรจุ แ ต่ งตั้ ง เป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

1. บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

2 . พนั กงานจ้ างได้ รับการ
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนต าบล 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

1. ส านักปลัด 
2. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น     
3. คณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กสถ.) 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

4. การจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็นและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างในการน าทักษะที่
จ าเป็นและสมรรถนะประจ าสาย
งานมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามทักษะที่จ าเป็น
และสมรรถนะประจ าสายงาน 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

ส านักปลดั 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. การจัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลังท่ี
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจ 
อ านาจหน้าท่ี 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และได้รับความ
เห็ น ช อ บ จาก คณ ะก รรม ก าร
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ 

การจัดท าแผนอัตราก าลังเป็นไป
ตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และ
สอดคล้องกับปริมาณงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีแก้ว 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 

 

2. ก ารบ ริ ห า รอั ต ร าก า ลั ง แ ล ะ ป รั บ
อัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด 

พนักงานส่วนต าบล ร้อยละการโอน ย้าย เปลี่ยน สาย
งาน เกษียณอายุ ของพนักงานส่วน
ต าบล 

การด าเนินการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรเป็นไปตามกรอบแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 

 

3. การเพิ่มอัตราก าลังผู้ปฏิบัติให้เพียงพอ
ต่อภารกิจ ตามอ านาจหน้าท่ี แผนงาน 
โครงการ 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละจ านวนอัตราก าลังท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษในการขอเพิ่มอัตราก าลัง 

มีอัตราก าลังท่ีมีความสอดคล้อง
กับภารกิจอ านาจหน้าท่ี 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

4. การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้บุคลากร
และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถไม่โอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น 

พนักงานส่วนต าบล ร้อยละจ านวนอัตราก าลังท่ีได้รับ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดศรีสะเกษในการขอ
ปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง 

บุคลากรมีความก้าวหน้าที่ใน
สายงานอาชีพของตนเอง เช่น 
ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญ
งาน เลื่อนระดับเป็นนายช่าง
อาวุโส เป็นต้น 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

ส านักปลดั 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

1. การส่งตัวบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่ อสนับสนุนและ
ส่งเสริมความต้องการพัฒนา
ค ว า ม รู้ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้ รับการฝึกอบรม เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. บุคลากรมีความรู้ และทักษะ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ขึ้น 
2. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

√ √ √ ตามหลักสูตร
ที่ผู้จัด

ฝึกอบรม
ก าหนด 

1. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

2. สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

3. หน่วยงานอืน่ ๆ 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ
และผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงโดยการ
ส นั บ ส นุ น งบ ป ระ ม าณ อ ย่ า ง
เพียงพอ 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละของจ านวนโครงการ/งาน/
กิจกรรม ท่ีด า เนินการเกี่ ย วกับ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

บุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการท่ี

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ส านักปลดั 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

3. จั ด ท า ม า ต ร ฐ า น ข้ อ มู ล
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
ฐาน ข้ อมู ล ด้ าน ต่ า ง ๆ  เพื่ อ
รองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 

ห น่ ว ย ง า น มี ฐ า น ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการท่ี

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ส านักปลดั 

4. จัดท าฐานข้อมูลกลางในการ
บริหารงานบุคคลเพื่อสะดวกใน
การเรียกใช้ข้อมูลโดยก าหนดให้
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึง
ของการเสริมสร้างสมรรถนะของ
ทุกต าแหน่ง 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
ฐ าน ข้ อ มู ล ด้ าน ต่ า ง  ๆ  เช่ น
ฐานข้อมู ลบุ คลากรท้ อ งถิ่ น
แห่ งชาติ  ข้ อมู ลการลาของ
บุคลากร เป็นต้น 

ห น่ ว ย ง า น มี ฐ า น ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

1. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

2. ส านักปลัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

1. การพัฒนานักบริหารท้องถิ่นให้
ตระหนักและมีพันธะสัญญาในการ
เรียนรู้และการพัฒนาเพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและ
อ ง ค์ ก รห น่ วย ก าร เรี ย น รู้ จ าก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง  ( action 
Learning) 

ผู้บริหารท้องถิ่น ร้อยละของจ านวนโครงการ/งาน/
กิ จ ก รรม ท่ี ได้ ด า เ นิ น ก ารต าม
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

บุคลากรได้รับการพัฒนาและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจาก
ประสบการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการท่ี

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

1. ส านักปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
2564 2565 2566 

2. นักบริหารทุกระดับต้องเป็น
ต้ น แ บ บ    ที่ ดี ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงและสร้างกระแส
การเปลี่ยนแปลงให้บุคลากร
เพื่อให้เกิดผลการปรับเปลี่ยนที่
แท้จริง 

ผู้บริหารท้องถิ่น ร้อยละของจ านวนโครงการ/
งาน/กิจกรรมที่ ได้ด าเนินการ
ต าม น โย บ าย ขอ งผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่น 

บุคลากรได้รับการพัฒนาและ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
จากประสบการณ์จริงอย่าง
ต่อเนื่อง 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการที่

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

3. ก ารก าห น ด ให้ มี กิ จ ก ร ร ม
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ระหว่างนักบริหาร
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทัน
กับกระแสการเปลี่ ยนแปลง ท่ี
เกิดขึ้นในเรื่องท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับ
ความส าเร็จของหน่วยงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

จ านวนครั้ งของการประชุม
ผู้บริหารท้องถิ่นกับหัวหน้าส่วน
ราช ก าร  แ ล ะ หั วห น้ าส่ ว น
ราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

บุคลากรได้ รับความรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

1. ส านักปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4. ก ารพั ฒ น าก ระบ วน ก าร
วิ ธี ก า ร เส ริ ม ส ร้ า งผู้ น า ให้ มี
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่
โดยจัดให้มีระบบการประเมินผล
การพัฒนาภาวะผู้น าวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผู้บริหารท้องถิ่น ร้ อ ยละขอ งการ เข้ า รั บ ก าร
ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริห ารท้ องถิ่ น ได้ รับการ
เสริมสร้างความเป็นผู้น าและ
กระบวนการท างานบริหารยุค
ใหม่ 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการที่

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ส านักปลดั 



 

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
2564 2565 2566 

5. มีระบบการประเมินผู้บริหารว่ามี
ศักยภาพเพียงใดโดยจัดท ามาตรฐาน
การสอนงาน (Coaching) เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไปและจัดการ
ฝึกอบรมให้ตรงกับ competency ที่
จ า เป็ น แ ละต้ อ งก าร ใน ก าร เป็ น
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

จ านวนครั้ งของการประชุม
ผู้บริหารท้องถิ่นกับหัวหน้าส่วน
ราช ก าร  แ ล ะ หั วห น้ าส่ ว น
ราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

บุคลากรได้ รับความรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

1. ส านักปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

6. มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น า
วิ สั ย ทั ศ น์ และพ ฤติ ก รรมขอ ง
ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

บุ คลากรได้ รับ การพัฒ นา
ทักษะที่จ าเป็นและสมรรถนะ
ประจ าสายงาน  โดยได้ รับ
ค า แ น ะ น า  ป รึ ก ษ า จ า ก
ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

1 .  ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้
งบประมาณเพื่ อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความ
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละของโครงการ/งาน/กิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หน่วยงานมีการวางแผนการใช้
งบประมาณส่งเสริมชีวิตบุคลากร
อ ย่ า ง ป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการที่

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 



 

 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
2564 2565 2566 

2. การก าหนดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นนโยบายหลักเพื่อ
สร้างค่านิยมให้บุคลากรน ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละของโค รงก าร/งาน /
กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บุคลากรมีแนวทางการด าเนิน
ชีวิ ตตามแนวทางป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการที่

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ส านักปลดั 

3. การส ารวจความพึงพอใจ/
ความต้องการของบุคลากรต่อ
สวัสดิการต่าง ๆ โดยจัดท าแผน
จัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
ความต้ องการของบุ คลากร
รวมทั้ งมีการประเมินผลเป็น
ระยะอย่างสม่ าเสมอ 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนสวัสดิการจากการส ารวจ
ความพึงพอใจ/ความต้องการ
ของบุคลากรในเรื่องสวัสดิการ
ต่าง ๆ  

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ 

√ √ √ ไม่ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

ส านักปลดั 

 

4. การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
5 ส หรือ Big Cleaning 

หน่วยงานมีบรรยากาศและ
สภ าพแวดล้ อมที่ ดี ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ บ ริ ก า ร
ประชาชน 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการที่

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ส านักปลดั 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

5. มีการดูแลสุขภาพกายและ
จิตใจของบุคลากรเป็นประจ า
และต่อเนื่อง  

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้า
รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

บุ ค ล าก ร ได้ รั บ ก ารต ร วจ
สุขภาพและจิตใจเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการที่

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ส านักปลดั 

6 . ส นั บ ส นุ น ให้ บุ ค ล า ก ร
ฝึกอบรมวิชาชีพหรือหารายได้
พิ เศ ษ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละของโค รงก าร/งาน /
กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บุคลากรมีแนวทางการด าเนิน
ชีวิ ตตามแนวทางป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

√ √ √ ตามแผนงาน
โครงการที่

ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ส านักปลดั 

            - 35 - 
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
จ านวน
(คน) 

ปี ๒๕65 
จ านวน
(คน) 

ปี ๒๕66 
จ านวน
(คน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อื่น 

๑ 
 
 

2 
 

 
๓ 
 
 
 

๔ 
 
 
 

5 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดั อบต.  หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับรองปลัด อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดั
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการ 
กองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการ 
กองช่าง หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกีย่วข้อง 
 
 

- เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
- เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ 
รองปลัดอบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
- เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแตล่ะส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบรหิารงานใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
- เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ
ผู้อ านวยการกองคลัง ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
- เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ
ผู้อ านวยการกองช่าง ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ปลัด อบต.  ได้รับการฝึกอบรม     
๑ ครั้ง/ปี   
 
รองปลัด อบต.  ได้รับการฝึกอบรม     
๑ ครั้ง/ปี   
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
 
ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

1 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

1 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 

5. แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
จ านวน
(คน) 

ปี ๒๕65 
จ านวน
(คน) 

ปี ๒๕66 
จ านวน
(คน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อื่น 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9 

หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์
นโยบายและแผน  หรือหลักสูตรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากร  หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป  หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแตล่ะส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบรหิารงานใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
- เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
- เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
- เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบล  ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 

๑ 
 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

 

๑ 
 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

 

๑ 
 

 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

/ 
 

 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕4 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
จ านวน
(คน) 

ปี ๒๕65 
จ านวน
(คน) 

ปี ๒๕66 
จ านวน
(คน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อื่น 

10 

 

 
๑1 

 

 
 

๑2 
 

 

๑3 

 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล  หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี  /        
เจ้าพนักงานธุรการ  หรือหลักสตูรอืน่ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเงินและ
บัญช ี หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดุ
พนักงานพัสดุ  หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 
- เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 
 
- เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 
- เพื่อพัฒนาทักษะ  ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   

 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   

 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   

 
พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑  ครั้ง/ปี   

๑ 

 

 
1 
 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

 
1 
 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 
1 
 

 

๑ 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 
/ 
 

 

/ 

 

/ 
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
จ านวน
(คน) 

ปี ๒๕65 
จ านวน
(คน) 

ปี ๒๕66 
จ านวน
(คน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑4 
 

 
 

๑๕ 
 
 
 

16 
 
 
 
17 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการจัดเกบ็
รายได้  หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้ช่วยครผูู้ครูดูแล
เด็กหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
หลักสตูรเกีย่วกับลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาทักษะ  ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 
- เพื่อพัฒนาทักษะ  ความรู้  และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 
- เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละ
ระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 
- เพื่อเสริมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการฝึกอบรม   
๑  ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการฝึกอบรม   
๑  ครั้ง/ปี   
   
 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการฝึกอบรม  
๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการฝึกอบรม  
๑ ครั้ง/ปี   

๑ 
 
 

 
9 
 
 
 

8 
 
 
 

33 

๑ 
 
 

 
9 
 
 
 

8 
 
 
 

33 

๑ 
 
 

 
9 
 
 
 

8 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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6. ยุทธศาตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 
ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1 การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม  จริยธรรม  ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเปน็เลิศ 
2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6 การส่งเสริมคุณภาพชีวติข้าราชการ 
7 การสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการปฏบิัตงิานดา้นการบริหารทรัพยากรบคุคล 
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

10 การสร้างความกา้วหน้าในอาชีพ 
11 การพัฒนาศูนยช์่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12 การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13 การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14 การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกบัสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
16 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม  จริยธรรม  ความจ าเป็นในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17 ก าหนดระเบียบ  หลักเกณฑ์  วธิีปฏิบัติแนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
18 บูรณาการแผนงาน/โครงการและระบบการท างานขององค์กรโดยเน้นการท างานเป็นทีมและการเป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกบัภารกิจ 
20 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21 สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบรหิารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22 สนับสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
23 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในระบบการบริหารราชการของ อปท.และระบบบรหิารราชการ

แนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ 
24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเคร่ืองมือ  วิธีการ และผูป้ระเมินเพื่อให้สามารถให้

สิ่งตอบแทนตามผลการปฏบิัติงานอย่างแท้จริง 
25 ก าหนด  วิธีการ  วิธีปฏบิัติ  แนวทางในการด าเนนิงานให้ชัดเจน 
26 สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฎบิัติงาน  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก  พัฒนาระบบการท างาน  และ

บรรยากาศของการท างานแบบมีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม  การท างานอย่างมีความสุขและงานบรรลผุล 
27 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  บริหารจัดการความรู้(KM) คลงัข้อมูลความรู้และน าเทคโนโย

ลีมาใช้สรา้งเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
28 การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม 
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7.งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ เพื่อ 
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 400,000 บาท 
  1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ เพ่ือ
จ่ายเป็นตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 300,000 บาท 
  1.3 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ เพ่ือ
จ่ายเป็นตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานของผู้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท 
 
**หมายเหตุ ที่มาของงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
7. การติดตามประเมินผล 

7.1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนศรีโนนงาม

ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
3. นักบริหารงานคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง)   กรรมการ 
4. นักบริหารงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง)    กรรมการ 
5. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
6. นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  ก าหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผล
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

ครั้งที่ 1/2564 วันที่  2  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

***************************** 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอินศร  บุญสาง นายก อบต.ศรีโนนงาม  ประธานกรรมการ 

2. นายปรัชญา  ปาณาตี ปลัด อบต.ศรีโนนงาม  กรรมการ 

3. นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต นักวิชาการเงินและบัญชี 

รก.ผอ.กองคลังฯ 

 กรรมการ 

4 นายปภังกร  มีศิลป์ นักวิชาการเกษตร รก.
หน.สป.ฯ 

 กรรมการ 

5. นายชัยวิชิต  พรหมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

6. นางพิชชา  สุวรรณ์ไชยรบ นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.
กองการศึกษา ศาสนาฯ 

 กรรมการ 

7. นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ นักทรัยากรบุคคล  กรรมการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 เมื่อคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลกรมาครบองค์ประชุม นายอินศร  
บุญสาง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม เป็นประธานการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. (2564 – 2566) 
และการเปิดประชุม ตามวาระดังนี้ 
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วาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานฯ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามที่ 138/2563 ลงวันที่ 2 
(นายอินศร  บุญสาง) เดือนพฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปี พ.ศ. (2564 – 2566) มีอ านาจหน้าที่ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   -ไม่มี- 

วาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ ขอเชิญเลขานุการ นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล ได้เสนอ

รายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 
นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ 3.1 การจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนน

งาม  
(เลขานุการ) ประจ าปี พ.ศ. (2564-2566) 
 คณะกรรมการทุกท่าน ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. 

2561-2563 ได้สิ้นสุดลงแลว้นั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามเป็นไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
ศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   ลงวันที่  10  ธันวาคม 2546  หมวด 12 ส่วนที่ 
3  ข้อ 270 
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
ศรีโนนงามข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2566) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติราชการมากขึ้น เพ่ือเป็นตัวชี้วัดใน
การขอรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจ าปีของพนักงานส่วน
ต าบล ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนไว้ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีโนนงาม มีข้อบกพร่องบางประการในด้านงานบริหารบุคคลไม่เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัด) 
เนื่องจากไม่มีการก าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน พนักงานส่วนต าบลไม่ได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมทุกต าแหน่ง 
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ในสายงาน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัด) ดังกล่าวข้างต้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
ศรีโนนงามจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี 
พ.ศ. (2564 – 2566) ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

ประธานฯ ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปี พ.ศ. (2564 – 2566) การจัดท าร่างแผนพฒันาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล เป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผนและจะได้มีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ ที่ ก.อบต.
จังหวัดก าหนดไว้ และที่ส าคัญการพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลทุกคนทุกต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีโนนงาม 

นายปรัชญา  ปาณาตี เรียนนายกองค์การบริหาส่วนต าบลศรีโนนงาม การจัดท าร่างแผนพัฒนา
ดังกล่าวใช้ใน 

(ปลัด อบต.) การบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถที่จะต้อง
น ามาใช้ในต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและต้องมี
การส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้การพัฒนา
บุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผนและจะได้มีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

นายปภังกร  มีศิลป์ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามและปลัด อบต.และ
คณะกรรมการ 

(นวก.การเกษตร) ทุกท่าน  ผมเห็นด้วยกับจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี 
พ.ศ. (2564 – 2566) การจัดท าร่างแผนพฒันาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นสิ่งที่ดี เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบลมีการ
พัฒนาตนเองในทุกต าแหน่งและทุกสายงานให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติราชการมากขึ้น ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโนนงามต้องส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างน้อยต าแหน่งละ 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลได้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติราชการต่อไป 

นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามและปลัด อบต.และ
คณะกรรมการ 

(นวก.การเกษตร) ทุกท่าน ดิฉันเห็นด้วยกับจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี 
พ.ศ. (2564 – 2566) การจัดท าร่างแผนพฒันาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นสิ่งที่ดี เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบลมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกต าแหน่งและทุกสายงานให้มีประสิทธิภาพ มี
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติราชการมากขึ้น 

 
 



 

-   4     - 
 

นายชัยวิชิต  พรหมประดิษฐ์ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามและปลัด อบต.และ
คณะกรรมการ 

(ผู้อ านวยการกองช่าง) ทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี 
พ.ศ. (2564 – 2566) การจัดท าร่างแผนพฒันาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นสิ่งที่ดี  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบลมี
การพัฒนาตนเองในทุกต าแหน่งและทุกสายงานให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติราชการมากขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีโนนงามต้องส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย
ต าแหน่งละ 1 ครั้งต่อปี 

นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามและปลัด อบต.และ
คณะกรรมการ 

(เลขานุการ) ทุกท่าน ขอเสนอเกี่ยวกับการส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว 
การจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นไปตามหนังสือสั่งการ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการไว้ หรือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันท าบันทึกข้อตกลงไว้กับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เราก็สามารถส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ถ้าโครงการดังกล่าวตรงตามต าแหน่งและตรงตามสายงานที่
พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติอยู่เราก็สามารถส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เช่นเดียวกันถ้าผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้เข้าฝึกอบรม 

 
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีมจึงขอมติที่ประชุมว่า

เห็นชอบ 
(นายอินศร  บุญสาง) การจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. (2564 – 2566) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 
2564-2566หรือไม่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี 
พ.ศ. (2564 – 2566) 

  
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 
   (ลงชื่อ) ฉัตร์ชัย  บุญรินทร์  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์) 
    นักทรัพยากรบุคคล 
  
   (ลงชื่อ) อินศร  บุญสาง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอินศร  บุญสาง) 
        นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 



 

 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
ที่   138/2563 

เรื่อง      แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

**************************** 
เพ่ือให้การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2546 หมวด 12  ส่วนที่ 3 ข้อ 270  และใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลเป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนต าบลมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 
  อาศัยอ านาจตามความนัย ข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ  2564 (พ.ศ. 
2564 – 2566)     ดังนี้ 
         1. นายอินศร  บุญสาง  ต าแหน่ง  นายก อบต.ศรีโนนงาม ประธานกรรมการ 
  2. นายปรัชญา  ปาณาตี  ต าแหน่ง  ปลัด อบต.ศรีโนนงาม  กรรมการ 
  3. นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  4. นายปภังกร  มีศิลป์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน 
         หัวหน้าส านักปลัดฯ  กรรมการ 
  4. นายชัยวชิิต  พรหมประดิษฐ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

5. นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป 
 

                     สั่ง   ณ  วันที่ 2  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

                                                            
           (นายอินศร  บุญสาง) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 

 
 
 



 

 
แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

วัตถุประสงค์ 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนศรีโนนงาม  ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่จะได้น าผลจาการส ารวจไปจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
๑.๑ ชื่อ- นามสกุล......................................................................  ต าแหน่ง....................................... 
 หน่วยงาน........................................................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน................................ 
 อายุ............... ป ี อายุราชการ................... ปี    วุฒิการศึกษาสูงสุด........................ .................................. 

๑.๒ สถานภาพการรับราชการ 
 (  ) พนักงานส่วนต าบล  (  ) ลูกจ้างประจ า 
 (  ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (  ) พนักงานจ้างทั่วไป 
 
๑.๓ สถานภาพการปฏิบัติงาน 
 (  ) ผู้ปฏิบัติงาน   (  ) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน 
 (  ) ผู้อ านวยการกอง/ส านักหรือเทียบเท่า 
 (  ) อื่นๆ......................................................................................... .. 

๑.๔ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (  ) งานบริหาร  (  ) งานวิชาการ  (  ) งานสนับสนุน  (  ) งานบริการ 

๑.๕ ประวัติการฝึกอบรม  สัมมนา  หรือศึกษาดูงาน 
 ๑.  ...................................................................................................................................................................... 
 ๒.  ...................................................................................................................................................................... 
 ๓.  ...................................................................................................................................................................... 
 ๔.  ...................................................................................................................................................................... 
 ๕.  ...................................................................................................................................................................... 
 ๖.  ...................................................................................................................................................................... 
 ๗.  ....................................................................................................................................................................... 
 ๘.  ....................................................................................................................................................................... 
 ๙.  ....................................................................................................................................................................... 
 ๑๐. ..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 

 
ตอนที่ ๒   ความต้องการในการฝึกอบรม  
 ๒.๑ ท่านต้องการพัฒนางานของท่านในเรื่องใดบ้าง (ตัวอย่าง เช่น  ทักษะเฉพาะต าแหน่ง  /ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์/ ทักษะทางด้านการใช้ภาษา/ การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  เป็นต้น) 
ล าดับ ความรู้หรือทักษะความช านาญ 

ที่สามารถพัฒนาด้วยการอบรม 

หลักสตูรที่ใช้อบรมเพื่อการพัฒนา ระดับความรีบเร่ง 

รอได ้ ปานกลาง มาก 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   
 ๒.๒ ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด 
 ..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 
 ๒.๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

ตอนที่ ๓  การส่งแบบส ารวจคืนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 อนึ่งขอให้ท่านได้ตอบแบบส ารวจแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าว  ภายในวันที่............เดือน..........................พ.ศ. 
..........สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนศรีโนนงาม     
 

ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 

 



 

 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน (ส าหรับผู้บังคับบญัชาช้ันต้น) 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค์ 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนศรีโนนงาม  ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่จะได้น าผลจาการส ารวจไปจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด  

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
ชื่อกอง/ส่วน

 ............................................................................................................................................................................. 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่อ..........................................................นามสกุล................ ......................................
 ต าแหน่ง................................................................................  ระดับ........................................................ 

ตอนที่ ๒  สภาพปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านในด้านใดบ้าง 
  ๑.๑  .......................................................................................... ..................................................... 
  ๑.๒  ................................................................ .............................................................................. 
  ๑.๓  .......................................................................................... ..................................................... 
  ๑.๔  .......................................................................................... .................................................... 

๑.๕  .......................................................................................... .................................................. 

 ๒. การท างานของท่านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง 
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๕.  ท่านคิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน  ต้องการให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง 
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๖. ในบรรดาหัวข้อเหล่านี้ท่านเห็นว่า เรื่องใดบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ท่านมากที่สุด  ให้ใส่เครื่องหมาย        ในช่องให้ใส่เครื่องหมายด้านล่างนี้ 

หัวข้อ    ใส่เครื่องหมาย 

๑. บทบาท – หน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

๒. ความรู้ด้านการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน  

๓. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานสารบรรณ  

๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  

๕. ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน  

๖. การบริหารงานบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  

๗. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  

๘. วินัยแบบสร้างสรรค์  

๙. เทคนิคการออกหนังสือเตือน  และค าเตือน  

๑๐. มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  

ตอนที่ ๓  การส่งแบบส ารวจคืนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
อนึ่งขอให้ท่านได้ตอบแบบส ารวจแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่............เดือน.........................พ.ศ. 

.......... สอบถามข้อมูลเพ่ิมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนศรีโนนงาม     

 

ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 

 



 

 
 

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

     องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดังนี้ 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีโนนงาม  จังหวัดศรีสะสเกษ 
พุทธศักราช  2564 - 2566 

__________________ 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล   
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ  
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 
    5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 



 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 

ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนน

งาม 
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลปริ 
ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปริก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม  
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้

น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
 

      



 

 
ส่วนที่ 2 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริก ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 

ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย

ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย  
มีอัธยาศัย 

ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต 
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ
ก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่
น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ 15 ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและ
เคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลปริกหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลปริกหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิ
ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลปริกหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลปริกหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
    

ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปริกแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้
มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล

ตันหยงลุโละที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกนั้น  
จ านวนสองคน 

 



 

 
 
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก 

ให้เหลือสองคน 
ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน  
ตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน   
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
ส่วนที่ 2 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม     
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปริกเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 



 

ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ18 สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 21   
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด

ทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 25 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลปริกด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
     

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปริกภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
     ------------------------------ 


