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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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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 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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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  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ  ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง  เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายด้านการสรรหา 
เป้าประสงค์      วางแผนก าลังคน สรรหาคน  ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   

สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม  
เพียงพอกับภารกิจขององค์กร  มีความคล่องตัว รวมทั้งมีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร   เพ่ือให้ด าเนินงานสรรหาและ 

เลือกสรรผู้ที่ความรู้  ความสามารถและเป็นคนดี  สอดคล้องตามภารกิจของค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
2. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
3. จัดท าสมรรถนะและน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งด้านการ 

สรรหา  การเลื่อนข้ันเงินเดือนปละปรับต าแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 

การด าเนินการ 
1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) ทบทวน  ปรับปรุง  เพื่อใช้ในการก าหนด 

โครงสร้างและกรอบอัตร าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
2. จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของ
อัตราก าลังทั้งหมด    

3. รับสมัครคัดเลือกบุคคเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ    หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง  โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และ website 
ของหน่วยงาน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก  เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.  จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)  
5.  จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) 

  2. นโยบายด้านการพัฒนา   
เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะและสมรรถนะแต่ละต าแหน่งของพนักงานส่วน 

ต าบลให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
2. ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง   

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
                               /3.ส่งเสริม...... 
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3. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนางาน 

ด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการท างาน  
การด าเนินการ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (2564-2566)  
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานแต่ละต าแหน่งเข้ารับการฝึกอบรม   

 
3. นโยบายด้านการธ ารง  รักษาไว้  และแรงจูงใจ    
เป้าประสงค์  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน  
กลยุทธ์ 
1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
2. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  กระบวนการพิจารณาความดีความชอบ  ประเมินผล 

การปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม  เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
การด าเนินการ 
1. ด าเนินการบันทึก  แก้ไข  ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 

แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. พิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี 2564 ( 5 เม.ย.64) 

 
4. นโยบายด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยข้าราชการ    
เป้าประสงค์  เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม   

จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2564-2566) 
การด าเนินการ 
1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา  มอบหมายงานแก่ผุ้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ   

รวมถึงการควบคุม  ก ากับติดตาม  และดูแลผุ้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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แบบรายงานผลด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6  

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตธรรม    
      ที่มีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
 
 

กลยุทธ ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ            ผลการด าเนินการ 

๑.๑  ยกย่องข้าราชการ/ ๑. ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่  จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมผู้น ารุ่นใหม่ 

ผู้น ารุ่นใหม่ในการ ข้าราชการที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาล  
ขับเคลื่อนคุณธรรม และสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน  
 คุณธรรม  
 ๒. จัดการความรู้และกรณีศึกษา (Knowledge จัดฝึกอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม  
 Management) จากผู้น าเหล่านี้ ทั้งงาน ตามหลักธรรมภามิบาล 
 ที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินการ  
 เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ข้าราชการอื่นๆ  
   
   
   

๑.๒ สร้างองค์การ ๑. ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   

สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ  
(Organizational ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
Integrity)   
   
 ๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้าน ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จาก  
 ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง  
 และเผยแพร่ให้ส่วนราชการอื่น ๆ น าไป  
 ศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป  

๑.๓ ก าหนดมาตรฐาน ๑. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างาน จัดท าข้อบังคับจรรยาแก่นักการเมืองท้องถิ่น 

คุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมืองท้องถิ่น (เช่น อะไรควรท า  
ของนักการเมือง อะไรไม่ควรท า ฯลฯ) แล้วเผยแพร่ให ้  
ท้องถิ่น ประชาชนรับทราบ  
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง   ๆ 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ  ิ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ปลูกจิตส านึก ๑. การพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ยังไม่ไดด าเนินการ 
ผ่านพระราชกรณียกิจ โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ  
พระราชจริยวัตร พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท  
และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึง  
 การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์  
 ความเข้าใจดังกล่าว  
   
 ๒. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอย  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 พระยุคลบาท  และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  
 ให้เป็นหลักสูตรส าหรับการอบรมข้าราชการ  
 ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  
   
๒.๒ ก าหนดหลักสูตร ๑. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ฝึกอบรมและโครงการ ท้องถิ่นในทุกระดับ (Training  Roadmap)  
พัฒนาภาคบังคับ เพ่ือให้ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและ  
แก่ข้าราชการทุกระดับ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนา  
 รูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นการ  
 ท าระบบการมอบหมายงาน  การสอนงาน  
 (Coaching) ฯลฯ  

 ๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่าง   อยู่ระหว่างด าเนินการ                 
 เข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ  
 โดยเฉพาะเรื่อง  
 • กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงาน  
 •   ความรู้ ความเขาใจในเร่ืองพฤติกรรม 

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

 

 ในอุดมการณ์  

 •   การสร้างความพงึพอใจให้ประชาชน  

 ๓. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบ    อยู่ระหว่างด าเนินการ                                         
-  ในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนาข้าราชการ  

 รุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มี  
 คุณธรรม และจริยธรรมป้อนสู่ระบบราชการ  
 ยุคใหม่  
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ  ิ / มาตรการ         ผลการด าเนินการ 
๒.๓ สร้างศูนย์กลาง ๑. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา แนะน าด้าน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ในการวิจัย ส ารวจ คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนา แนะน าด้าน  
และข้อมูลข่าวสาร จริยธรรม (Ethics Counselor) รวมทั้งเปิด  
ด้านธรรมาภิบาล ให้บริการสายด่วนจริยธรรม   (Ethics  

 Hotline) เพ่ือให้ค าปรึกษา รบความคิดเห็น  

 และตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม  

 การจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายอื่น ๆ  

 ที่เก่ียวข้อง  

 ๒. ส่งเสริมใหม้    ีการจัดการความรู้ และวิธีการ                       - 
 ปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practices) ในด้าน  
 จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิด  
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น  
    ๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมาย เช่น                        - 
 กฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และมี  
 ประโยชน์ต่อทางราชการ (Whistleblower)  
 ให้ปลอด / ปราศจากการข่มขู่  หรือกลั่นแกล้ง  
 ของผู้มีอ านาจหรือผู้มีอิทธิพลหรือกฎระเบียบ  

 ที่ป้องกันมิให้ขาราชการในหน่วยงานใช้  

 อ านาจของรัฐเอ้ือประโยชน์แก่ส่วนตนและ  

 พวกพ้อง หรือการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์  

 ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือการปรับปรุง  

 โครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม หรือเรื่อง  
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

 (Corporate Social Responsibility : CSR)  

 เป็นต้น  

 ๔. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ  
 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ  
 ภายใต้โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม  
 น าท้องถิ่น” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์  
 เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการทางการเมืองและ  
 ส่วนท้องถิ่นตระหนักและรับรูถ้   ึงการ  
 ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือน าไปสู่การเป็น  

 ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ         ผลการด าเนินการ 
๒.๔ พัฒนาและ ๑. พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ โดยเฉพาะ จัดส่งบุคลากรตามสายงานแต่ละ

ต าแหน่ง ปฐมนิเทศข้าราชการ เรื่อง   ต าแหน่งเข้ารับการฝึกอบรม 
อย่างเข้มข้น •    ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการ  

 ส่วนท้องถิ่นที่ด ี
• ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐ 

แนวใหม่ 

 

 •  ความรู้พื้นฐานในการปฎบิัติราชการ  

 •    เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะ  

 ที่จ าเป็น  

 ๒. พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผ่าน e-learning หรือหนังสือที่เก่ียวข้อง  
   
   
   
๒.๕ ก าหนดหลักสูตร ๑. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ฝึกอบรมและโครงการ ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
พัฒนาเพื่อรองรับ และสู่มาตรฐานสากล  
ประชาคมอาเซียน   
และสู่มาตรฐานสากล ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือ  

 รองรับประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐาน  
 สากล  
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ยุทธศาสตร์ที ่๓ :  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ  ิ / มาตรการ        ผลการด าเนินการ 
๓.๑ ปรับปรุงแนวทาง ๑. การน าเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
และกฎระเบียบ มาก าหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งตั้ง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ในการสรรหา บรรจุ หรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารในทุกระดับ   (2564-2566) 
แต่งตั้ง โอน ย้าย โดย ของหน่วยงานโดยให้เป็นองค์ประกอบ  
ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่ส าคัญ และมีเครื่องมือที่วัดผลได้เป็น  

 รูปธรรม  
 ๒. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ในส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ ขับเคลื่อน ๑. จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัย
คุณธรรม   
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(2564-2566) 

จรรยาบรรณ ประมวลจรรยาบรรณของแต่ละองค์กร   คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน 
ข้าราชการไปสู่ ปกครองส่วนท้องถิ่น   การทุจริต  ประจ าปี  2564 
การปฏิบัติ   

   
   
   
 ๒. ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษ  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ผู้ฝ่าฝืนข้อบังคบจรรยาและวินัยข้าราชการ  
 อย่างชัดเจน  
   
๓.๓ ขับเคลื่อนระบบ ๑. จัดท าและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
สวัสดิการและ ให้แก่บุตร / ครอบครัวข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ ที่เสียชีวิตในการปฎิบัติหน้าที่  
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสรางการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ ์ แนวทางปฏิบัต ิ ิ / มาตรการ             ผลการด าเนินการ 

๔.๑ เปิดโอกาส ๑. ก าหนดแนวทางและประเด็นทีส่ามารถ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ให้ข้าราชการ เข้าไปม ี เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีสว่นร่วม  
ส่วนร่วมในการก าหนด ในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบ  
นโยบาย และกฎ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลแบบ  ๓๖๐  
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง องศา หรือ การเลือกคณะท างานเพื่อก าหนด  
 นโยบาย ฯลฯ  
 ๒. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ รอ้งทุกข์ จัดท าแผนป้องกันการทุจริต ประจ าปี2564 
 ของข้าราชการ รวมถึงระบบการรบัฟัง  
 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติของหน่วยงาน  
 (Whistleblower)  
   
 ๓. ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
 (Audit) ให้ข้าราชการ ท้ังในองค์กรปกครอง    ประจ าปี  2564 และมีต าแหนง่ 
 ส่วนท้องถิ่น และในส่วนภูมภิาค    ผู้ตรวจสอบภายใน 
 เข้ามามสี่วนร่วมในการท างานขององค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๒ เปิดให้ประชาชน ๑. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและ จัดท าโครงการธรรมนูญต าบล 

และหน่วยงานอื่น หน่วยงานอ่ืน เพื่อสร้างเครือข่ายการท างาน  
เข้ามามสี่วนร่วมและ ร่วมกันที่เข้มแข็ง ท้ังแนวดิ่งและแนวราบ  
การติดตามสถานการณ ์ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นที่ท่ีเข้มแข็ง  
การท างานขององค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม - 
 กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วมเป็น  
 กรรมการ    อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น  
 เพื่อเข้าร่วมในการก าหนดนโยบายการ  
 วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดลุการบริหาร  
 จัดการภาครัฐ  
 ๓. การใหผู้้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โครงการธรรมนญูต าบล 
 โบสถ์ มสัยิด เข้ามามสี่วนร่วมในการส่งเสริม  
 คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลของ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
   

 
 


