
 
                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม (สาํนักงานปลัดฯ) โทร 045-826241-2 

ที่   ๘๙๘๐๑/55             วันที่  18  เมษายน   ๒๕๖5 
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปี 2565 (รอบ 6 เดือน) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 

  เรื่องเดิม  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามได้จัดทํานโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565 ขึ้น โดยให้ครอบคลุมด้านการปรับปรุงโครงสร้าง  ระบบงานและการบริหาร
อัตรากําลัง  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสัวัสดิการและด้านการบริหาร  เพ่ือให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  และ
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เปิดประโยชน์สูงสุด ผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สําเร็จ  น้ัน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม จึงขอรายงานผลการดําเนินกาตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2565 (รอบ 6 เดือน) เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบและพิจารณา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
ปรับปรุงให้ครอบคลุมและครบทุกด้าน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
                         
                                                                 

(นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์) 
                นักทรัพยากรบุคคล   
 

ความเห็นของหัวหน้าสํานักปลัด 
............เพ่ือโปรดพิจารณา........... 
      

 (ลงช่ือ)      
                   (นายปภังกร  มีศิลป์) 
      นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน 
    หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรโีนนงาม   ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม       
 
.......เห็นควรประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน...................  ..........................ทราบ.......................................... 
 
 
(ลงช่ือ)          (ลงช่ือ) 

(นายปรัชญา  ปาณาตี)     (นายประดิษฐ์   สานทอง) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
  
     



 
 

 
 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 



 
 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารสว่นตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรสีะเกษ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

***************** 
  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ  ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง  เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การบรรจุแต่งต้ังบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. นโยบายดา้นการสรรหา 
เป้าประสงค ์     วางแผนกําลังคน สรรหาคน  ตามคุณลกัษณะมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง   

สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสม  
เพียงพอกับภารกิจขององค์กร  มีความคล่องตัว รวมทั้งมีระบบการประเมินที่มีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ ์
1. แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร   เพ่ือให้ดําเนินงานสรรหาและ 

เลือกสรรผูท้ี่ความรู้  ความสามารถและเป็นคนดี  สอดคล้องตามภารกิจของค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
2. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารสว่นตําบลศรีโนนงาม 
3. จัดทําสมรรถนะและนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งด้านการ 

สรรหา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนปละปรับตําแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 

การดาํเนินการ 
1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566) ทบทวน  ปรบัปรุง  เพ่ือใช้ในการกําหนด 

โครงสร้างและกรอบอัตรําลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
2. จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากําลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากําลงัว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของ
อัตรากําลังทั้งหมด    

3. รับสมัครคัดเลอืกบุคคเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ    หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดํารงตําแหน่งที่ว่าง  โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และ website 
ของหน่วยงาน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก  เพ่ือการรับรู้และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.  จัดทําคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)  
5.  จัดทําคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) 

  2. นโยบายด้านการพฒันา   
เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะและสมรรถนะแต่ละตําแหน่งของพนักงานส่วน 

ตําบลให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธ์ิทีสู่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรรวมทั้งส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร 
                              /3.ส่งเสริม...... 
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กลยุทธ ์
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  และดําเนินการตามแผนฯ ใหส้อดคล้องตามความจําเป็น 

และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
2. กําหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตําแหน่ง   

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกตําแหน่งอย่างต่อเน่ือง
       3.  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนางาน 
ด้านการจัดการความรู้  องคค์วามรู้เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการทํางาน  

การดาํเนินการ 
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (2564-2566)  
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานแต่ละตําแหน่งเข้ารับการฝึกอบรม   

 
3. นโยบายดา้นการธาํรง  รกัษาไว้  และแรงจูงใจ    
เป้าประสงค์  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน  
กลยุทธ ์
1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เสน้ทางความก้าวหน้าในสายงาน 
2. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  กระบวนการพิจารณาความดีความชอบ  ประเมินผล 

การปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม  เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
การดาํเนินการ 
1. ดําเนินการบันทึก  แก้ไข  ปรบัปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 

แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. พิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจําปี 2565 ( 5 เม.ย.64) 

 
4. นโยบายดา้นคณุธรรม  จริยธรรมและวินัยข้าราชการ    
เป้าประสงค์  เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเคร่ืองกํากับความประพฤติ  
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคณุธรรม   

จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2564-2566) 
การดาํเนินการ 
1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา  มอบหมายงานแก่ผุ้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไมเ่ลือกปฏิบัติ   

รวมถึงการควบคุม  กํากับติดตาม  และดูแลผุ้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  ระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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แบบรายงานผลดําเนนิการตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6  

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นําและองค์การสุจริตธรรม    
      ที่มีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ            ผลการดําเนินการ 

๑.๑  ยกย่องข้าราชการ/ ๑. กําหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่  จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมผู้นํารุ่นใหม่ 

ผู้นํารุ่นใหม่ในการ ข้าราชการท่ีทํางานตามหลักธรรมาภิบาล  
ขับเคล่ือนคุณธรรม และสร้างเป็นผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน  
 คุณธรรม  
 ๒. จัดการความรู้และกรณีศึกษา (Knowledge จัดฝึกอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม  
 Management) จากผู้นําเหล่านี้ ท้ังงาน ตามหลักธรรมภามิบาล 
 ท่ีผ่านมาและโครงการท่ีกําลังดําเนินการ  
 เพ่ือเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ข้าราชการอ่ืนๆ  
   
   
   

๑.๒ สร้างองค์การ ๑. กําหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   

สุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรี สุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรีเป็นเกณฑ์ในการ  
(Organizational ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  
Integrity)   
   
 ๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้าน ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จาก  
 ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประมวลเป็นตัวอย่าง  
 และเผยแพร่ให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ นําไป  
 ศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป  

๑.๓ กําหนดมาตรฐาน ๑. กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางาน จัดทําข้อบังคับจรรยาแก่นักการเมืองท้องถ่ิน 

คุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมืองท้องถ่ิน (เช่น อะไรควรทํา  
ของนักการเมือง อะไรไม่ควรทํา ฯลฯ) แล้วเผยแพร่ให้  
ท้องถ่ิน ประชาชนรับทราบ  
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ยุทธศาสตรท์ี ่๒ : การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน ์สรา้งทกัษะ และพฒันาขา้ราชการส่วนท้องถ่ินในรปูแบบตา่ง   ๆ 
 
 

กลยุทธ ์ แนวทางปฏบิตั ิ/ มาตรการ ตัวชี้วัด 
๒.๑ ปลูกจิตสาํนึก ๑. การพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
ผ่านพระราชกรณียกิจ โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ  
พระราชจริยวัตร พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท  
และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึง  
 การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์  
 ความเข้าใจดังกล่าว  
   
 ๒. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอย  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 พระยุคลบาท  และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  
 ให้เป็นหลักสูตรสําหรับการอบรมข้าราชการ  
 ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  
   
๒.๒ กําหนดหลักสูตร ๑. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ฝึกอบรมและโครงการ ท้องถิ่นในทุกระดับ (Training  Roadmap)  
พัฒนาภาคบังคับ เพ่ือให้ทํางานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและ  
แก่ข้าราชการทุกระดับ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนา  
 รูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นการ  
 ทําระบบการมอบหมายงาน  การสอนงาน  
 (Coaching) ฯลฯ  

 ๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่าง   อยู่ระหว่างดําเนินการ                 
 เข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ  
 โดยเฉพาะเรื่อง  
 • กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับงาน  
 •   ความรู้ ความเขาใจในเรื่องพฤตกิรรม 

ที่แสดงให้เห็นถงึการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ตัดสินใจกระทํา หรือไมก่ระทํา บางส่ิงบางอย่าง ได้
อย่างเหมาะสม 
•   การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่น 

 

 ในอุดมการณ ์  

 •   การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน  

 ๓. พัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบ    อยู่ระหว่างดําเนินการ                       
 ในตําแหน่งผู้บริหาร ทั้งน้ี การพัฒนาข้าราชการ  
 รุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่ม ี  
 คุณธรรม และจริยธรรมป้อนสู่ระบบราชการ  
 ยุคใหม ่  
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กลยุทธ ์ แนวทางปฏบิตั ิ/ มาตรการ         ผลการดําเนนิการ 
๒.๓ สร้างศูนย์กลาง ๑. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษา แนะนําด้าน อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ในการวิจัย สํารวจ คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ให้คําปรึกษา แนะนํา ทั้งระบบ ต้ังแต่การพัฒนา แนะนําด้าน  
และข้อมูลข่าวสาร จริยธรรม (Ethics Counselor) รวมท้ังเปิด  
ด้านธรรมาภิบาล ให้บริการสายด่วนจริยธรรม   (Ethics  

 Hotline) เพ่ือให้คําปรึกษา รบความคิดเห็น  

 และตอบปัญหาที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม  

 การจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายอ่ืน ๆ  

 ที่เก่ียวข้อง  

 ๒. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และวิธีการ                       - 
 ปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practices) ในด้าน  
 จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําให้เกิด  
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น  
    ๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมาย เช่น                        - 
 กฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลทีเ่ป็นจริง และม ี  
 ประโยชน์ต่อทางราชการ (Whistleblower)  
 ให้ปลอด / ปราศจากการข่มขู่  หรือกลั่นแกล้ง  
 ของผู้มีอํานาจหรือผู้มีอิทธิพลหรือกฎระเบียบ  

 ที่ป้องกันมิให้ขาราชการในหน่วยงานใช้  

 อํานาจของรัฐเอ้ือประโยชน์แก่ส่วนตนและ  

 พวกพ้อง หรือการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์  

 ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรอืการปรับปรุง  

 โครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม หรือเรือ่ง  

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

 (Corporate Social Responsibility : CSR)  

 เป็นต้น  

 ๔. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการ  
 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ  
 ภายใต้โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม  
 นําท้องถิ่น” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค ์  
 เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการทางการเมืองและ  
 ส่วนท้องถิ่นตระหนักและรับรถู ้  ึงการ  
 ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือนําไปสู่การเป็น  

 ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
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กลยุทธ ์ แนวทางปฏบิตั ิ/ มาตรการ         ผลการ
๒.๔ พัฒนาและ ๑. พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ โดยเฉพาะ จัดส่งบุคลากรตามสายงานแต่ละ
ปฐมนิเทศข้าราชการ เรื่อง   ตําแหน่งเข้ารับการฝึกอบรม 
อย่างเข้มข้น •    ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการ  

 ส่วนท้องถิ่นทีด่ ี
• ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐ 

แนวใหม่ 

 

 •  ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัตริาชการ  

 •    เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะ  

 ที่จําเป็น  

 ๒. พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ผ่าน e-learning หรือหนังสอืที่เก่ียวข้อง  
   
   
   
๒.๕ กําหนดหลักสูตร ๑. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
ฝึกอบรมและโครงการ ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
พัฒนาเพ่ือรองรับ และสู่มาตรฐานสากล  
ประชาคมอาเซียน   
และสู่มาตรฐานสากล ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือ  

 รองรับประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐาน  
 สากล  
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ยุทธศาสตรท์ี ่๓ :  การปรบัปรุงระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 
 

กลยุทธ ์ แนวทางปฏบิตั ิ ิ / มาตรการ        ผลการดําเนนิการ 
๓.๑ ปรับปรุงแนวทาง ๑. การนําเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
และกฎระเบียบ มากําหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งต้ัง   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในการสรรหา บรรจุ หรือเลื่อนเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารในทุกระดับ   (2564-2566) 
แต่งต้ัง โอน ย้าย โดย ของหน่วยงานโดยให้เป็นองค์ประกอบ  
ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่สําคัญ และมเีครื่องมือที่วัดผลได้เป็น  

 รูปธรรม  
 ๒. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ในส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ ขับเคลื่อน ๑. จัดทําและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม จัดทําแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัย
จรรยาบรรณ ประมวลจรรยาบรรณของแต่ละองค์กร   คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน 
ข้าราชการไปสู่ ปกครองส่วนท้องถิ่น   การทุจริต  ประจําปี  2565 
การปฏิบัติ   

   
   
   
 ๒. กําหนดให้มกีารบังคับใช้และบทลงโทษ  อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 ผู้ฝ่าฝืนข้อบังคบจรรยาและวินัยข้าราชการ  
 อย่างชัดเจน  
   
๓.๓ ขับเคลื่อนระบบ ๑. จัดทําและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
สวัสดิการและ ให้แก่บุตร / ครอบครัวข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ผลประโยชน์เก้ือกูลแก่ ที่เสียชีวิตในการปฎิบัติหน้าที่  
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ : การสรางการมสี่วนร่วมในระบบสนบัสนนุและโครงสร้างพืน้ฐานทางด้าน
คณุธรรม จริยธรรม  และธรรมาภบิาล 

 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ  ิ / มาตรการ             ผลการดําเนินการ 

๔.๑ เปิดโอกาส ๑. กําหนดแนวทางและประเด็นท่ีสามารถ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ให้ข้าราชการ เข้าไปมี เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วม  
ส่วนร่วมในการกําหนด ในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ  
นโยบาย และกฎ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลแบบ  ๓๖๐  
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง องศา หรือ การเลือกคณะทํางานเพื่อกําหนด  
 นโยบาย ฯลฯ  
 ๒. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ จัดทําแผนป้องกันการทุจริต ประจําปี2565 
 ของข้าราชการ รวมถึงระบบการรับฟัง  
 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน  
 (Whistleblower)  
   
  ๓. ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 
 (Audit) ให้ข้าราชการ ท้ังในองค์กรปกครอง    ประจําปี  2565 และมีตําแหน่ง 
 ส่วนท้องถ่ิน และในส่วนภูมิภาค    ผู้ตรวจสอบภายใน 
 เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานขององค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔.๒ เปิดให้ประชาชน ๑. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและ จัดทําโครงการธรรมนูญตําบล 

และหน่วยงานอ่ืน หน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้างเครือข่ายการทํางาน  
เข้ามามีส่วนร่วมและ ร่วมกันท่ีเข้มแข็ง ท้ังแนวด่ิงและแนวราบ  
การติดตามสถานการณ์ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพ้ืนท่ีท่ีเข้มแข็ง  
การทํางานขององค์กร   
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม - 
 กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน เข้าร่วมเป็น  
 กรรมการ    อนุกรรมการในชุมชนท้องถ่ิน  
 เพ่ือเข้าร่วมในการกําหนดนโยบายการ  
 วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหาร  
 จัดการภาครัฐ  
 ๓. การให้ผู้นําศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โครงการธรรมนูญตําบล 
 โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม  
 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ  
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพ้ืนท่ี  
   

 
 


