
 

 
แผนพฒันาบคุลากร 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

 
ตาํบลบ่อแก้วงอ

ค์

ส่วน
บริหาร

ารก

จ.กาฬ

อ

คู

. ธุ์

สินนา

 
 

ของ 
องคก์ารบริหารส่วนตําบลบ่อแกว้ 

อําเภอนาค ู  
จงัหวดักาฬสินธ ุ ์

 
 



 
คาํนํา 

 

         การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจและ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่แถลงไวตอสภา อบต.ไดนั้น 
บุคลากรถือเปนสวนที่มีความสําคัญย่ิงในการบริหารและนําองคกรไปสูความสําเร็จ องคการบริหารสวนตําบลบอ
แกว  จึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกดาน เทาที่กําลัง
ความสามารถของ อบต.และบุคลากรจะทําได      และไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรนี้ข้ึนไว เปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรทุกกลุมขององคการบริหารสวนตําบล มีระยะเวลาของแผน  ๓  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ตาม
ระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง และอาจจะมีการปรับปรุง   ใหเหมาะสมข้ึนในโอกาสตอไป  
 

  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบอแกว หวังเปนอยางย่ิงวา หากไดดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว จะเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจ
ของประชาชน สามารถสรางผลงานท่ีดีมีมาตรฐานใหแกองคการบริหารสวนตําบลบอแกวได  จึงขอขอบคุณผูมี
สวนเก่ียวของและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสามป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ไว ณ ที่นี้ 
 
 

 
                                           ธนศกัดิ์  เหลาแหลม 

                                           (นายธนศักดิ์  เหลาแหลม ) 
                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                          สารบญั 
            
          
                                                                                          หนา 
สวนที่  ๑ 
หลักการและเหตุผล                                                                                  ๑ - ๒                                 

ขอมูลอัตรากําลัง          
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 -  การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร       ๖-๗ 
สวนที่ ๒ 
 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา                                                               ๘ 
สวนที่ ๓ 
 หลักสูตรการพัฒนา                                                                                   ๙-๑๐ 
สวนที่ ๔ 
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ภาคผนวก  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร                                                
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากร                                           
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สวนที่  ๑ 
หลักการและเหตุผล 

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

๑.หลักการและเหตุผลของการจดัทําแผนพฒันาบุคลากร 
๑.๑. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ  
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน  เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ  มาพัฒนาองคการ  ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ  เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
                   ๑.๒ พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 

                     พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ มาตรา 
๑๑ ระบุดังนี้“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีการเรยีนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบ
ตอประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จาก
การที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดตีจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการ
สรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับน้ีจึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 
 
 
 
 

/๑.๓ ประกาศ....... 
 



๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ 
  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ในสวนท่ี ๓  การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
การพัฒนาพนักงานสวนตาํบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี  โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา  ๕  ดานดังนี้ 
                           ๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           ๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                           ๓.  ดานการบริหาร 
                           ๔.  ดานคณุสมบัติสวนตัว 
                           ๕.  ดานศลีธรรมคุณธรรม 
 

                           เพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ขอ ๒๖๙  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทําใหสอดคลองกับ
แผนอัตรากําลัง  ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว  และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝายการเมือง  
และพนักงานจาง 
 

๒.  ขอมูลดานบุคลากร 
           ๒.๑  อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 
         ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการตาม
อัตรากําลังไว  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอตัรากําลัง  ๓  ป 
  
 
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นักบริหารงานทองถ่ิน (กลาง) 

สํานักงานปลัด อบต. 

นักบริหารงานท่ัวไป (ตน) 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานบริหารงานบุคคล 
- งานนโยบายและแผน 
- งานนิติการและการพาณิชย 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว 
- งานสังคมสงเคราะห 
-งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-งานสงเสริมการทองเที่ยว 

กองคลัง 

นักบริหารงานคลัง (ตน) 
- งานการเงิน 
- งานการบัญช ี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานทะเบียนทรพัยสินและพัสด ุ
-งานทะเบียนและแผนที่ภาษ ี
-งานทะเบียนคุมและเรงรดัรายได 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองชาง 

นกับริหารการศึกษา (ตน) นักบริหารสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (ตน) นกับริหารงานชาง (ตน) 

- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
   สิ่งแวดลอม 
- งานควบคุมโรค 
- งานบริการสาธารณสุข 
 

 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานสงเสริมการศึกษา  
 - งานสงเสริมศาสนาและประเพณี
และ วัฒนธรรม 
- งานกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานประสานกิจการโรงเรียน 
-งานกีฬา 
 

 

- งานกอสราง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานผงัเมือง 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานสํารวจและแผนที ่
- งานธุรการ 
 



๓. การวิเคราะหบุคลากร 
การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบ

เดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไว เพื่อใหการอานผล
การวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

 

          การวิเคราะหตัวบุคลากร 
 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จุดออน   

๑. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ใกล   อบต.   ๑. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ป  เปนวัยทํางาน           ๒. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
๓. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทาํงาน  ๓. มีภาระหนี้สิน 
      ละเอียดรอบคอบไมมพีฤติกรรมเสี่ยง        ๔. ใชระบบเครอืญาติมากเกินไป  ไมคํานึงถึงกฎระเบียบ          
      กับการทุจริต                                                 ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
๕. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว 
      โดยใชความสัมพันธสวนตัวได      

         

                                                                                           
        โอกาส                                                                           ขอจํากัด 

๑. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน             ๑.  สวนมากมีเงนิเดือน/ คาจางนอย รายไดไมพอ 
             ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน          ๒.  ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 
             ไดงาย                                                     ๓.  พื้นที่กวางทําใหบุคลากรที่มีอยูไมพอใหบริการ 
        ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.                     ๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครวั และตอสูปญหา 

         อุทิศตนได ตลอดเวลา                                          เศรษฐกิจทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
๓.   ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ        ๕.  มีความกาวหนาในวงแคบ 

        การทาํงานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             การวเิคราะห์ในระดบัองค์กร 

 

                                                                                                                                                                                                            
                      จุดแข็ง                             จุดอ่อน 

  

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่        ๑.  ขาดความกระตือรือรน 
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได               ๒.  มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวชิาชีพ 
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปรญิญาตรี                           ๔.  พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสาย    
๕. ผูบรหิารระดับหนวยงานมีความเขาใจใน                      งานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน                  

           การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี                           เกษตร  ชาง  สิง่แวดลอม  นิติกร      
      ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                          ๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงาน  
                                                                                       บริการสาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ 
                     ๖.  สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆ สาํหรับใช  
                                                                                        อางอิงและปฏิบัติมีไมครบถวน 
   

                                                                                        
        โอกาส                                                                           ขอจํากัด 
 

๑.   ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี                           ๑.  มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก  
        ๒.     มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน                                    ความสัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
        ๓.     บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายทั่วเขต                                  ดาํเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบกลุม     
                อบต. ทําใหรูสภาพพื้นท่ี ทัศนคติ                                  ญาตพิี่นอง    
                ของประชาชนไดดี                                               ๒.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
        ๔.    บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี ,         ความรูที่มีจํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูให   
               ปริญญาโทเพิ่มขึ้น                                                      หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                                           ขององคการบริหารสวนตําบล       
                                                                                 ๓.  งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี  

        จาํนวนประชากร   และภารกิจ 
                                                                                       ๔.   ถนนเพชรเกษมกวางมากเกินไปการติดตอสอง 
                                                                                            ฝงไมสะดวก การใหบริการลาชา               

 

 

 

 

 



การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว จะเปนการพัฒนาโดยให 

ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด     โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธ กันเพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับ
ตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอ
แกวท่ีจะปรับปรุงจึงเปนดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 
ควบคมุตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 
รายงาน 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
น

ทํางานตามคําสั่ง 
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได 

สงัการ /วางแผน/วินิจฉยั 
 

   
 
 

ประเมินผล 



 
 

 

วสัิยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในป ๒๕๖๑  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว จะมีความกาวหนามั่นคงในชีวิต  มีความรู
ความสามารถ  มีความชํานาญการในหนาที่  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความพึง

พอใจในการใหบริการของเจาหนาที่“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     นายกองคการบริหารสวนตาํบล 
หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรมควบคุม
ตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพฒันาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอตัรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



ส่วนท ี๒ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันา 

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

                      ๒.๑ วัตถุประสงคการพฒนา 

                 ๑.  เพ่ือนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                    ๒.  เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให
เกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                    ๓.   เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด 
                    ๔.   เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดงันี้ 

                                    ๔.๑.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                                    ๔.๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                                    ๔.๓.  ดานการบริหาร 
                                    ๔.๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                                    ๔.๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 

                   ๒.๒ เปาหมายของการพฒันา 

                ๑.    การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  คณะผูบริหาร 
               ๒.   การพัฒนาสมาชิกทองถ่ิน  สภาองคการบริหารสวนตําบล 

                ๓.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล 
                ๔.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  พนักงานจาง 
                ๕.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  

 

หลักสูตรการพฒันา 
**************************** 

                    พนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตาํบลบอแกว แตละตําแหนงตองไดรับ 
การพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
                   ๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 
                       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                       ๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                       ๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                       ๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 
                       ๑.๙ ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน 



                    ๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 
                        ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                        ๒.๒ พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                        ๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบาํรุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
                        ๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
                        ๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
                        ๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
                   ๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๑. หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๒. หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๓. หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตาํบล 
๔. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕. หลักสูตรนักบริหารงานอบต. 
๖. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๗. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 
๘.  หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป 

                          ๙.  หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
                          ๑๐. หลักสูตรนักทรพัยากรบุคคล 
                          ๑๑. หลักสูตรนักตรวจสอบภายใน 
                          ๑๒. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
                          ๑๓. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

       ๑๔. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
                ๑๕. หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

           ๑๖. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได 
           ๑๗. หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ 
           ๑๘. หลักสูตรนักบริหารงานชาง 
           ๑๙. หลักสูตรนายชางโยธา 
           ๒๐. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
           ๒๑. หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 
           ๒๒. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
           ๒๓. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
           ๒๔. การสงเสรมิการศึกษาระดับปริญญาโท 

                           ๒๕. หลักสูตรดานการบริหาร 
                           ๒๖. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม 
                           ๒๗. มนุษยสัมพันธในองคกร 
 
 
 



                           ๒๘. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
                                  ๒๘.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
                                  ๒๘.๒   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรที่สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดข้ึน และมีเนื้อหา 
                 สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน 
              ๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการ 

  เดียวกันได 
 

สวนท่ี ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

---------------------------------------- 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว กําหนด 
วิธีการพัฒนา ตามความจาเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการดําเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝกอบรม 
                        ๑.๓ การศกึษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององคการบริหารสวน
ตําบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การใหคาปรึกษา 
                    ๒. แนวทางการดําเนินการ 
                       การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว นอกจากมี
วิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทางการดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังน้ี 
                        ๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการโดยองคการบริหาร
สวนตําบลจัดสงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม 
                       ๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลบอแกว เปนผูดําเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
                       ๓.๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
                       ๓.๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนางานสวนตําบล 
                           องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการตาง ๆ ในสวนที่ ๕   

/แผนภาพ... 
 



 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงขันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เริมต้น 

 
 

๑.๑  แตงต้ังคณะทาํงาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจาํเปน 
๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเปน 

สินสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       
             การดําเนนิการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
รวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เชน 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝกอบรม 
 -  การใหทุนการศกึษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

จัดให้มรีะบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

เพอืให้ทราบถึงความความสําเร็จ  ความรู้

ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 
สวนท่ี ๕ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหต ุ

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๓ ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 
๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร  
ดังนี ้
 -  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 
-   ดานการบริหาร 
-   ดานคุณธรรม จรยิธรรม 
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศกึษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตใหศึกษา
ตอ และสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการทํางานตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจาํ พนักงาน
จาง สมาชิก อบต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏบิัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ใหทุนการศกึษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕๖๑  - 
๒๕๖๓ 

งบ อบต.  



 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหต ุ

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรบัการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.สงเสริมจริยธรรมเพ่ือใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม 
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานสวนตาํบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข  วางตัวเปนการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕๖๑  - 
๒๕๖๓ 

งบ อบต.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหต ุ

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ป 

การพัฒนาดานอื่น ๆ  
๑.  สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดข้ันตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 
๓.  สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ  
-  ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 
และสถานท่ีบริการ
ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ งบ อบต.  

 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรการเสริมสรางขวญักําลังใจ   

๑.มีการมอบรางวัลพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจาํและพนักงานจางดีเดนเปนประจํา 
ทุกป โดยมปีระกาศเกียรตคิุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพือ่นรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสยีสละเพื่องานและสวนรวม 

๒.จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัดกิจกรรมพัฒนา

ที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสังสรรค  เปนตน 
 

มาตรการดําเนินการทางวินัย  
๑.มอบอํานาจใหผูบังคบับัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไมรายแรงไดในขั้นวา

กลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตาํบลทราบ 
๒.มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเวนการ

กระทําผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเปนกฎเหล็ก คือ  
๒.๑ การดื่มสุรา การเลนการพนนัในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือ  
      ระเบียบกําหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองคการ 

                           บริหารสวนตําบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๖ 
 การติดตามประเมินผล 
******************* 

๑.องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

             ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
ประกอบดวย  

๑.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลที่นายกคัดเลือกเปน       ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                                              กรรมการ 
๓.  หัวหนาสวนทุกสวน                                                         กรรมการ  
 

ใหคณะกรรมการ  มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผล   ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นที่เก่ียวของ  อยางนอยปละ ๑  ครั้ง  แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

 

บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว สามารถปรับเปลี่ยน 
แกไข เพิ่มเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนแนวนโยบาย
และยุทธศาสตรตาง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงที่
จําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเปน อาจตองทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงาน
ใหมใหครอบคลุมภารกิจตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถ่ินใหมากที่สุด บุคลากรท่ีมีอยูจึงตองปรับตัวให
เหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
เรื่อง   การใชแผนพฒันาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

……………………………. 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ   และเพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวิธีบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  และเพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ขอ ๒๖๙  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทาํใหสอดคลองกับ
แผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตาํบลบอแกว และจัดทําใหครอบคลุมถึงพนักงานจาง 
 

  ดังนั้น   องคการบริหารสวนตําบลบอแกว   จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
       
                           (ลงชื่อ) 

        (นายธนศักดิ์  เหลาแหลม) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
ท่ี   ๓๖๘ /๒๕๖๐ 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 
******************** 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหเปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑  และเพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.
อบต.จังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล และเพื่อใหเปนแนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว   จึงขอแตงตั้งคณะทํางานดังนี้   
 ๑.  นายธนศักดิ์  เหลาแหลม   นายก อบต.    เปนประธานคณะกรรมการ 
 ๒.  นายสมศกัดิ์  เหลาแหลม   รองนายกฯ  เปนกรรมการ  
 ๓.  นายมรกต  เพียรภายลุน   รองนายกฯ   เปนกรรมการ 
 ๔.  นางสาวอรศศริ  บุญสงโชตนพงค ปลัด อบต.   เปนกรรมการ 
 ๕.  นายปริญญา  ทองนาค    หัวหนาสํานักงานปลัด เปนกรรมการ 
          ๖. นายนิเวศน  โพธิกมล                ผอ.กอง           เปนกรรมการ 
 ๗. นายสาํราญ  มีคํานิล   ผอ.กองการศึกษา เปนกรรมการ 
          ๘. นางสาวรัชนี  ถิตยประเสริฐ       ผอ.กองสาธารณสุข     เปนกรรมการ 
 ๙. นางสาวรัชนี  ไชยรัง   นักทรพัยากรบุคคล เปนกรรมการ/เลขานุการ 
 
  ใหคณะทํางานมีหนาที่พิจารณากําหนดแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 
ใหเปนไปดวยความถูกตองเหมาะสมตามระเบียบ  กฎหมาย 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

       
 
     (ลงชื่อ) 
                (นายธนศักดิ์  เหลาแหลม) 
                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
เร่ือง   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

……………………………. 
 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)ไดกําหนดมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดประมวลขึ้นจาก
ขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ พนักงาน ลูกจางในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบอแกว โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือใชเปน
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของ ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางในองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  ไดถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติ ไดแก 
                     ๑.พึงดาํรงตนใหตั้งม่ันอยูใน ศีลธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต 
เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
                      ๒.พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมให ตรวจสอบ 
                     ๓.พึงบริการประชาชนดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเรว็ มีอัธยาศัยไมตรี ไมยึดประโยชน 
ของประชาชนเปนหลัก 
                      ๔.พึงบริการประชาชนดวยผลลัพธอยางคุมคา 
                      ๕.พึงบริการประชาชนดวยทักษะความรู ความสามารถ และพัฒนาตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

    องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  จึงขอประกาศใชมาตรฐานทางคณุธรรม จริยธรรม ท้ัง  ๕ ประการ 
      เปนมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว  
      ตองถือปฏิบัติตอไป 
 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

       
 
                           (ลงชื่อ) 

    (นายธนศักดิ์  เหลาแหลม) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


