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ค าน า 
  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  เป็นการวางแผน
และก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคเทคโนโลยี  โดยอาศัยความรู้  และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ขอบเขตการพัฒนา  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผน
พัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของ
บุคลากร  เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

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

  ดังนั้น การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จะต้อง
ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี   
โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนา ในหลายๆ  มิติ ทั้งในด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ต่อไป  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา



 

 

สารบัญ 

 
             

 เรื่อง          หน้า 

  
 1.  หลักการและเหตุผล        ๑ 
 

 2.  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย       12 
 

 3.  วิธีการพัฒนา         14 
 

 4.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร                           15 
 

 5.  แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล                                          19 
 

  6.  การติดตามและประเมินผล       23  
          

   7.  ประกาศประมวลจริยธรรม                                                  24 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



1 
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**************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

  กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ   
ยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม   รองรับต่อยุทธศาสตร์
ประเทศไทย  4.0  ภาครัฐหรือ  ระบบราชการ  จะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนหมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างาน
ใหม่เพ่ือพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชน  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.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

   
 ๑.๒  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา 
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
      คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูขาด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
ส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลมีระยะเวลา  ๓  ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 
  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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ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตธรรม    
      ที่มีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
 
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 
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 
 ที่ผ่านมาและโครงการทีก่ าลังด าเนินการ • ร้อยละของข้าราชการและ 
 เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการอื่นๆ เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจหลักคุณธรรม 
  จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  ผ่านการตอบแบบส ารวจ 
๑.๒ สร้างองค์การ ๑. ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ • ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ มาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มี 
(Organizational ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ศักดิ์ศร ี
Integrity)  •   จ านวนองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ 
  มาตรฐานในแต่ละป ี
 ๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้าน •   ระดับความส าเร็จของการค้นหา 
 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จาก ตัวอย่างโครงการนวัตกรรม 
 ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประมวลเป็นตัวอย่าง •   จ านวนองค์กรที่น าตัวอย่างไปใช้ 
 และเผยแพร่ให้ส่วนราชการอ่ืน 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) แล้วเผยแพร่ให้ และข้อบังคับจรรยาแก่นักการเมือง 
ท้องถิ่น ประชาชนรับทราบ ท้องถิ่น 

 

* หมายเหตุ : องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี หมายถึง สถานที่ที่มีบุคคลมาอยู่รวมกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วย 
ความเอ้ืออาทร มีความเคารพในความเป็นปัจเจกชนของสมาชิกทุกคนเอาใจใส่ ดูแลซึ่งกันและกัน ใช้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของ ตนเอง รวมทั้งให้
ความส าคัญต่อสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ต้องการ และคาดหวังจากองค์การและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  จึงมคีวามจ 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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ยุทธศาสตร์ที่ 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 แผนพฒันารายบุคคลที่สอดรับกับ 
 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 
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กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ  ิ / มาตรการ ตัวชี้วัด 
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  

 ทีเ่กี่ยวข้อง  

 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 านวนขอ้เสนอเชิงนโยบายที่เกิด 
 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 
 ส่วนท้องถิน่ตระหนักและรับรูถ้   ึงการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น) 
 ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือน าไปสู่การเป็น  

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

 ส่วนท้องถิ่นที่ด ี
• ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐ 

แนวใหม่ 

• จ านวนข้าราชการที่ได้รับ 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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ยุทธศาสตร์ที่ 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 

 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติิ / มาตรการ ตัวช้ีวั
ด ๔.๑ เปิดโอกาส ๑. ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถ •   ร้อยละความส าเร็จของการก าหนด 

ให้ข้าราชการ เข้าไปมี เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วม แนวทางเพ่ือเปิดโอกาส 
ส่วนร่วมในการก าหนด ในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบ ให้ข้าราชการมีส่วนร่วม 
นโยบาย และกฎ ที่เก่ียวข้อง เช่น การประเมินผลแบบ  ๓๖๐ ในการบริหาร 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง องศา หรือ การเลือกคณะท างานเพื่อก าหนด  

 นโยบาย ฯลฯ  

 ๒. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ •   ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง 
 ของข้าราชการ รวมถึงระบบการรับฟัง ระบบ 
 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน • ระดับการทุจริตของหน่วยงาน / 
 (Whistleblower) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
  จากปีที่ผ่านมา 
 ๓. ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ •   ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง 
 (Audit) ให้ข้าราชการ ทั้งในองค์กรปกครอง ระบบและแนวทางในการเข้าไปมี 
 ส่วนท้องถิ่น และในส่วนภูมิภาค ส่วนร่วมในการตรวจสอบของ 
 เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานขององค์กร ข้าราชการ ทั้งในส่วนท้องถิ่น 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น และในส่วนภูมิภาค 

๔.๒ เปิดให้ประชาชน ๑. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและ •   จ านวนเครือข่ายภาคประชาชนและ 
และหน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น เพื่อสร้างเครือข่ายการท างาน หน่วยงานอื่น ที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
เข้ามามีส่วนร่วมและ ร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ • ระดับความส าเร็จของการสร้าง พลัง 
การติดตามสถานการณ์ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นที่ท่ีเข้มแข็ง มวลชนที่สังเกตและเฝ้าระวังการ 
การท างานขององค์กร  ท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม •   ระดับความส าเร็จของการมีส่วน 

 กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้ารว่มเป็น ร่วมจากหลากหลายกลุ่มภาคี 
 กรรมการ    อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น  

 เพ่ือเข้าร่วมในการก าหนดนโยบายการ  

 วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 ชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหาร  

 จัดการภาครัฐ  

 ๓. การให้ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด •  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ 
 โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม ที่ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน 
 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
  จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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๑.๓  การวิเคราะห์บุคลากร 
  จากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดได้มีการทบทวนผล
การด าเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่ผ่านมา และได้ปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่แนวทางการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
การพัฒนา และการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาทุกด้าน พร้อมกับการบูรณาการการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป้าหมายในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ของประชาชน  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้ใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength - S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity - O)  และอุปสรรค (Threat - 
T)  เป็นเครื่องมือ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 1.จุดแข็ง (S : Strength) 
  1.  มีพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกข้าว และมีจ านวนหมู่บ้านที่มากที่สุดในเขตอ าเภอคง 
  2.  มีสถานที่ศาสนาเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่ควรอนุรักษ์และเผยแพร่ 
  3.  มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีถนนรอบต าบล 
             4.  ประชาชนมีความรัก สามัคคี ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
  5.  มีการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กร เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.  มีผู้น าหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านที่เข้มแข็ง 
 7.  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง เพ่ือรองรับการใช้บริหารของประชาชน             
21 หมู่บ้าน 

 8.  มีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP กลุ่ม 
ลอดช่องสิงคโปร์แห้ง หมู่ที่ 9, กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ที่ 12, 4 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 5 

 9. ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 10. การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
 11. มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชน 
 12. มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 13. ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 

 14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. จุดอ่อน (W : Weakness) 

  1.  การบริหารจัดการน้ ายังไม่ดี 
  2.  ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
  3.  การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
  4.  ปัญหาการรวมกลุ่มของชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอ บางชุมชนไม่มีการรวมกลุ่ม 

 5.  ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 6. เส้นทางการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ยังขาดการบริหารจัดการให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุด และยังไม่สะดวก 
 7.  ขาดระบบการวางผังเมืองระดับหมู่บ้าน ต าบล 

 8. ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณด้านสาธารณสุข 
 9. พฤติกรรมของเยาวชนที่ลดลงด้านจริยธรรม คุณธรรม 
 10. สภาพดินทราย และดินเค็มของพ้ืนที่บางแห่ง 
 11. การไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมีหนี้สินซ้ าซาก 



11 
 

 12.ขาดตลาดรองรับสินค้าที่ประชาชนผลิต เช่น ผลผลิตทางการเกษตร หรือสินค้าที่กลุ่ม 
อาชีพต่าง ๆ 

 13. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้ 

 14. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 15. องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่

วางไว้ 
 3. โอกาส (O : Opportunity) 

  1. ต าบลคูขาด ได้รับโอกาสจากหน่วยงานภายนอกที่ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน 
งบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ    
 2. ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีและมีความ
ต่อเนื่อง 

 3. หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการด าเนิน 
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 4. จังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 5. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   
 6. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพ

ระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
 4.  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

  1.  ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2.  ขาดการประสานงานที่ดีของหน่วยงานในท้องถิ่น 

 3.  การสนับสนุนและการเข้าถึงของภาครัฐยังมีน้อย 
  4.  นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 

 5.  หน่วยงานที่เกีย่วข้องยังไม่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  6.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านจริยธรรม คุณธรรม การบริโภค วัฒนธรรม 
 7.  สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม น้อยลง การมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
ลดลง 

 8.  ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนของกลุ่ม 
   9.  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยแล้ง และภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 10. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 11. นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท าให้
การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

 12. กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
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 13. การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจาก
จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
จุดแข็ง (Streng : S) 

1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต.และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง/การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน และการจัด 

โครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
5. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
6. บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W)        
1. บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
2. บุคลากรขาดความรู้ความช านาญเป็นบางเรื่อง 
3. บุคลากรยังขาดการประเมินผลของแต่ละฝ่ายงาน 

โอกาส (0pportunities : O) 
1. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคคลากร จากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานบุคคลในระดับอ าเภอ และจังหวัด 
3. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 

อุปสรรค (Threats : T)          
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาในการพัฒนาในหน่วยงาน 
5. นโยบายในการบริหารงานบุคคลมีการของส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีความชัดเจน 

กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
 

2.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 2.1 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
  (2) เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
  (๓) เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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(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 จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                 
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 
 2.2 เป้าหมายการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  หรือหลักสูตรที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ จัดขึ้น  ภายในระยะ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ให้ครบทุกต 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 

๓. พนักงานจ้าง  
    จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง และ
ต้องมีการประเมินก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาและสามารถน าการพัฒนามาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.3 ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
เห็นสมควรให้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และ 
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่
ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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2) ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถในหลักสูตรใด 
หลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

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

  3) วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เป็นหน่วยด าเนินการเอง
หรือด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธี
ใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 

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

ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความประหยัด 
คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
3. วิธีการพัฒนา 

ล าดับที่ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 

เช่น ระเบียบ กฎ กฎหมาย นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
ผู้บริหาร สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ    
เป็นต้น 

2 การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3 ความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่
ละต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดเป็นการเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนารายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน        
การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
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  ดังนั้น จึงให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร     
ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
4. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ซึ่งก าหนด
วิธีการพัฒนาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีการดังนี้ 

(1) วิธีด าเนินการ 
      1.1 การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนการบรรจุ 

เข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
      1.2 การฝึกอบรมและสัมมนา อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด หรือโดย 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 

      1.3 การสอนงาน การให้ค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้สู่เพ่ือร่วมงาน หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธี 
ที่เหมาะสม โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

      1.4 การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  หรือโดย 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 

 (2) แนวทางการด าเนินการ 
     การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

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

       2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  จัดส่งพนักงานส่วนต าบลหรือบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

    2.3 หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  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 
      เบิกจ่ายจากงบแผนงานตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
  4.1 กระบวนการวางแนวทางการพัฒนาบุคลากร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาม
กรอบมาตรฐานความส าเร็จและการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) ตามแนวคิดที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือสอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดีในการสร้างความเป็นเลิศของระบบราชการไทย           
โดยยึดหลักประการส าคัญ คือ การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการพัฒนา 
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  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 
  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) 
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  มิติที่  3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิด
ดังต่อไปนี้ 
  1. มีนโยบายแผนงานโครงการหรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน              
ซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการ  
  2. ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายแผนงานโครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 
  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 านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบั งคับตาม
กฎหมายซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการสภาพของส่วนราชการ 
  3. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและให้ระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตัวเองและให้มีให้ก าลังใจมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
  มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติเป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ใช้ในการประเมินตนเองว่า มีนโยบาย แผนงาน โครงการมาตรฐานการ
ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติ  ในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยให้ความส าคัญของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จผลตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งองค์กรจะต้องรักษาความสมดุล
ระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสม โดยองค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้
ก าลงัคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ดังนี้ 
 
 1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัด
อบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เฉพาะสายงานของบุคลากร 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่างเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับค าแนะน าปรึกษา
จากผู้ก ากับดูและ หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ  
 4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การท างานให้สูงขึ้น 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพ่ือ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลง ลดความซ้ าซ้นของงาน
และการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด.
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
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 หรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 

- 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/ป ี
 
 
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 าบลคูขาด  

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
หัวหนา้ส่วนงานแตล่ะส่วน 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 าบลคูขาด  
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 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล  หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่  /        
เจ้าพนักงานธุรการ  หรือ
หลักสูตรอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน
และบัญชี  หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
พัสดุพนักงานพัสดุ  หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
- เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
- เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
- เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู้  และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

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 าบลคูขาด  
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
ได้ดยีิ่งขึ้น 
- 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 
 
 
 

45 

๑ 
 
 

 
9 
 
 
 

8 
 
 
 

45 

๑ 
 
 

 
9 
 
 
 

8 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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6. การติดตามและประเมินผล                                                          
      1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องจัดท ารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เพ่ือเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบั ติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ 1 
  3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการ   
  4. ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
 บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจ
ต้องการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น
ให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับปรุงตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
พุทธศักราช  2564 - 2566 

__________________ 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล   
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดเพ่ือให้การด 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 าบลคูขาด 
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
 



25 
 

 

 
 
 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตาม 
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 าบลคูขาด ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 

ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย

ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
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ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย  
มีอัธยาศัย 

 
 
 
ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต  
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ
ก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณ ี

 

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดต้องประพฤติตนให้สามารถท 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 าบลคูขาดหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

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

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

(5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 

(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 

 
ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มี

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

ตันหยงลุโละที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดนั้น  
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) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน   
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
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การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม     

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด 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 าบลคูขาดด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
      

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคูขาดภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ

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


