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ของ 
องคการบริหารสวนตาํบลดอนหายโศก 

อําเภอหนองหาน   
จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 



 
คํานํา 

 
         การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจและ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่แถลงไวตอสภา อบต.ได
น้ัน บุคลากรถือเปนสวนที่มีความสําคัญย่ิงในการบริหารและนําองคกรไปสูความสําเร็จ องคการบริหาร
สวนตําบลดอนด่ังจึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุก
ดาน เทาที่กําลังความสามารถของ อบต.และบุคลากรจะทําได      และไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรน้ี
ข้ึนไว เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุมขององคการบริหารสวนตําบล มีระยะเวลาของแผน  ๓  
ป  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง และอาจจะมีการปรับปรุง   ใหเหมาะสม
ข้ึนในโอกาสตอไป  
 
  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก หวังเปนอยางย่ิงวา หากได
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรน้ีแลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก จะเปน
บุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสรางผลงานที่ดีมีมาตรฐานใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลดอนหายโศกได  จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสามป 
(พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไว ณ ที่น้ี 
 
 

 
                                            

                                           (นายบัวภา  จันทะบูลย) 
                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สารบัญ 
           
           
                                                                                     หนา 
สวนที่  ๑ 
หลักการและเหตุผล                                                                                                             ๑ - ๒                                 
ขอมูลอัตรากําลัง          
 -  โครงสรางอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง                                                           ๓ - ๖                           
 การวิเคราะหบุคลากร          
 -  การวิเคราะหตวับุคลากร                       ๗ 
 -  การวิเคราะหในระดับองคกร          ๘ 
 -  การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร       ๙-๑๐ 
สวนที่ ๒ 
 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา                                                                                 ๑๑ 
สวนที่ ๓ 
 หลักสูตรการพัฒนา                                                                                                             ๑๒-๑๔ 
สวนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนาและรยะเวลาดําเนินการพัฒนา                                                                        ๑๕-๑๖ 
สวนที่  ๕ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ                                                                                             ๑๗-๑๙ 
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ                                                                                          ๒๐                                                                                 
สวนที่  ๖  
 การติดตามประเมินผล                                                                                                      ๒๑ 
ภาคผนวก  
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร                                                           ๒๒ 
ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร                                                                                              ๒๓ 
   
   
 
 

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



 
-๑- 
 

สวนท่ี  ๑ 
หลักการและเหตุผล 

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

๑.หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๑. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ  โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธี
คิด  วิธีการทํางาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ  มาพัฒนา
องคการ  ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  เพื่อใหองคการสามารถใช
และพัฒนาความรู  ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหม
มาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
                   ๑.๒ พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.  
๒๕๔๖ 
 

                     พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ.  
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังน้ี“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน
ตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  
รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเช่ียวชาญให
เพียงพอแกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกบัสภาพสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของ
ตางประเทศที่มผีลกระทบตอประเทศไทยโดยตรงซึง่ในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะตอง
เปลีย่นแปลงทัศนคติเดิมเสยีใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วาง
ไว ต้ังแตอดีตจนตอเน่ืองถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใช
กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตอง
มีการพฒันาความรูเพื่อใหมีลกัษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรบัรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 
 

/๓.ตอง..... 

 
 
 
 



 
-๒- 

 
๓.ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหม
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔.ตองมีการสรางความมสีวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 

๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี 
  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบรหิารงาน
บุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล ในสวนที่ ๓  การพฒันาพนักงานสวนตําบล  ไดกําหนดใหองคการ
บรหิารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่  โดยผูบังคับบญัชาตอง
พัฒนา  ๕  ดานดังน้ี 
                           ๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           ๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                           ๓.  ดานการบริหาร 
                           ๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                           ๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 
 

                           เพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล  ขอ ๒๖๙  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาข้ึน  โดยจัดทําให
สอดคลองกบัแผนอัตรากําลงั  ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก  และจัดทําใหครอบคลุม
ถึงบุคลากรจากฝายการเมือง  และพนักงานจาง 
 

๒.  ขอมูลดานบุคลากร 
           ๒.๑  อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 
         ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  และแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ป ๒๕๕๘-
๒๕๖๐)  ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการตามอัตรากําลังไว  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

/โครงสราง................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 





-๓- 
 

๓. การวิเคราะหบุคลากร 
 

การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว เพื่อใหการอานผล
การวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

 

          การวิเคราะหตัวบุคลากร 
 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จุดออน   

๑. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ใกล   อบต.   ๑. มีความรูไมเพียงพอกบัภารกจิขององคการบรหิารสวนตําบล 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ป  เปนวัยทํางาน           ๒. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
๓. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางาน  ๓. มีภาระหน้ีสิน 
      ละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยง        ๔. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป  ไมคํานึงถึงกฎระเบียบ          
      กับการทุจริต                                                 ของราชการ 
๔. มีการพฒันาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
๕. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว 
      โดยใชความสัมพันธสวนตัวได      

         

                                                                                           
        โอกาส                                                                           ขอจํากัด 

๑. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน             ๑.  สวนมากมเีงินเดือน/ คาจางนอย รายไดไมพอ 
             ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน          ๒.  ระดับความรูไมพอกบัความยากของงาน 
             ไดงาย                                                     ๓.  พื้นที่กวางทําใหบุคลากรที่มีอยูไมพอใหบริการ 
        ๒.  มีความจริงใจในการพฒันา  อบต.                     ๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา 

         อุทิศตนได ตลอดเวลา                                          เศรษฐกจิทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
๓.   ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ        ๕.  มีความกาวหนาในวงแคบ 

        การทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
 

 
 
 
 
 

 



-๔- 
 

             การวิเคราะหในระดับองคกร 
 

                                                                                                                                                                                                            
                      จุดแข็ง                             จุดออน 

  
๑. บุคลากรมีความรกัถ่ินไมตองการยายที่        ๑.  ขาดความกระตือรือรน 
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได               ๒.  มีภาระหน้ีสินทําใหทํางานไมเต็มที ่
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรบัรูและปรับตัวไดเร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พื้นที่พฒันากวาง ปญหามากทําใหบางสาย    
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจใน                      งานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน                  

           การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี                           เกษตร  ชาง  สิ่งแวดลอม  นิติกร      
      ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                          ๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงาน  
                                                                                       บริการสาธารณะบางประเภทไมม/ีไมพอ 
                     ๖.  สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆ สําหรับใช  
                                                                                        อางอิงและปฏิบัติมีไมครบถวน 
 

          

                                                                                        
        โอกาส                                                                           ขอจํากัด 
 

๑.   ประชาชนรวมมือพฒันา อบต.ดี                           ๑.  มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก  
        ๒.     มีความคุนเคยกันทั้งหมดทกุคน                                    ความสัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
        ๓.     บุคลากรมีถ่ินที่อยูกระจายทั่วเขต                                  ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบกลุม     
                อบต. ทําใหรูสภาพพื้นที่ ทัศนคติ                                  ญาติพี่นอง    
                ของประชาชนไดดี                                               ๒.  ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงาน    
        ๔.    บุคลากรมีการพฒันาความรูปรญิญาตรี ,         ความรูที่มีจํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูให   
               ปริญญาโทเพิ่มข้ึน                                                      หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                                           ขององคการบริหารสวนตําบล       
                                                                                 ๓.  งบประมาณนอยเมือ่เปรียบเทียบกบัพื้นที่  

        จํานวนประชากร   และภารกิจ 
                                                                                       ๔.   ถนนเพชรเกษมกวางมากเกินไปการติดตอสอง 
                                                                                            ฝงไมสะดวก การใหบริการลาชา               
 
 



-๕- 
 

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบคุลากร 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก จะเปนการพัฒนาโดยให 

ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด     โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงต้ัง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการเลื่อน
ระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนด่ังที่จะปรับปรุงจึงเปนดังน้ี 
 
 
 
 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานทีท่ํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 
รายงาน 

นายกองคการบรหิารสวนตําบล 
น

ทํางานตามคําสัง่ 
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 
ประเมินผล 



 
 

-๖- 

 
 
 

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในป ๒๕๕๘  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก จะมีความกาวหนามั่นคงในชีวิต  มี
ความรูความสามารถ  มีความชํานาญการในหนาที่  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับ

ความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่“ 
 
 
 
 

     นายกองคการบรหิารสวนตําบล 
หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรมควบคุม
ตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได 

ส่ังการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



 
 
 

-๗- 

 
สวนท่ี ๒ 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
**************************** 

                      ๒.๑ วัตถุประสงคการพัฒนา 

                 ๑.  เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบรหิารสวนตําบลดอนหายโศก 
                    ๒.  เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพฒันาตนเอง ให
เกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลดอนหายโศก 
                    ๓.   เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลมากทีสุ่ด 
                    ๔.   เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังน้ี 

                                    ๔.๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                                    ๔.๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                                    ๔.๓.  ดานการบรหิาร 
                                    ๔.๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                                    ๔.๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 

                   ๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา 

                ๑.    การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  คณะผูบรหิาร 
               ๒.   การพัฒนาสมาชิกทองถ่ิน  สภาองคการบริหารสวนตําบล 

                ๓.   การพฒันาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล 
                ๔.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  พนักงานจาง 
                ๕.   การพฒันาบุคลากรทองถ่ิน  ในการสงเสรมิใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หลักสูตร..... 



 
-๘- 

 

หลักสูตรการพัฒนา 
**************************** 

                    พนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลดอนหายโศก แตละตําแหนงตองไดรบั 
การพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหน่ึง หรือหลายหลักสูตร ดังน้ี 
                   ๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเก่ียวกับ 
                       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                       ๑.๒ พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                       ๑.๓ พระราชบญัญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๔ พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๕ พระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๖ พระราชบญัญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                       ๑.๗ พระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 
                       ๑.๙ ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกจิ สังคม การเมอืงการปกครอง และการบรหิาราชการแผนดิน 
                    ๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ไดแกความรูเก่ียวกับ 
                        ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                        ๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                        ๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที ่พ.ศ.๒๕๐๘ 
                        ๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
                        ๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
                        ๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบบัแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
                   ๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๑. หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๒. หลักสูตรรองนายกองคการบรหิารสวนตําบล 
๓. หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบล 
๔. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕. หลักสูตรนักบริหารงานอบต. 
๖. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๗. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 

/๘.  หลักสูตร... 
 



-๙- 
 
๘. หลักสูตรเจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป 
๙. หลักสูตรเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๐. หลักสูตรบุคลากร 
๑๑. หลักสูตรเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
๑๒. หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ 
๑๓. หลักสูตรเจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล 
๑๔. หลักสูตรนักพฒันาชุมชน/เจาพนักงานพฒันาชุมชน 
๑๕. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง/หัวหนาสวนการคลัง 
๑๖. หลักสูตรเจาหนาทีเ่จาพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๗. หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานจัดเกบ็รายได 
๑๘. หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานพสัดุ 
๑๙. หลักสูตรหัวหนาสวนโยธา/นักบริหารงานชาง 
๒๐. หลักสูตรชางโยธา/นายชางโยธา 
๒๑. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๒๒. หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 
๒๓. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
๒๔. การสงเสรมิการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
๒๕. การสงเสรมิการศึกษาระดับปรญิญาโท 

                ๒๖. หลักสูตรดานการบริหาร 
                ๒๗. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม 
               ๒๘. มนุษยสัมพันธในองคกร 
               ๒๙. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
               ๒๙.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
               ๒๙.๒   การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรทีส่วนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดข้ึน และมีเน้ือหา 
                 สอดคลองกบัแนวทางดังกลาวขางตน 
              ๒. หลกัสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการ 

  เดียวกันได 
 
 
 

/วิธีการ.. 
 
 

 



 
-๑๐- 

 

สวนท่ี ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนนิการพัฒนา 

---------------------------------------- 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก กําหนด 
วิธีการพัฒนา ตามความจาเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังน้ี 
                     ๑. วิธีการดําเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององคการบริหารสวน
ตําบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การใหคาปรึกษา 
                    ๒. แนวทางการดําเนินการ 
                       การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก นอกจาก
มีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทางการดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังน้ี 
                        ๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนผูดําเนินการโดยองคการบริหาร
สวนตําบลจัดสงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม 
                       ๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนหายโศก เปนผูดําเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
                       ๓.๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
                       ๓.๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนางานสวนตําบล 
                           องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการตาง ๆ ในสวนที่ ๕ 
    

/แผนภาพ... 
 
 

 



-๑๑- 
 
 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน 

 
 

๑.๑  แตงต้ังคณะทํางาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 
๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเปน 

ส้ินสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       
             การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
รวมกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการท่ี  เหมาะสม เชน 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 -  การฝกอบรม 
 -  การใหทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อใหทราบถึงความความสําเร็จ  ความรู
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
สวนที่ ๕ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาพนกังานสวนตําบล ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรบัการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๓ ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 
๑.สงเสริมและใหความสําคัญกบัการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 
และทัศนคติที่ดีมปีระโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร  
ดังน้ี 
 -  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาทีร่ับผิดชอบ 
-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 
-   ดานการบรหิาร 
-   ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตใหศึกษา
ตอ และสงเสริมใหเพิม่พูนความรูในการทํางานตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง สมาชิก อบต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ดําเนินการเองหรือรวมกบั
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ 
-  ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปรญิญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕๕๘  - 
๒๕๖๐ 

งบอบต.  



-๑๓- 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจาํ 
พนักงานจางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลกูจางประจํา และพนักงานจาง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข  วางตัวเปนการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

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

พ.ศ.๒๕๕๘  - 
๒๕๖๐ 

งบ อบต.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๔- 

 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ป 

การพัฒนาดานอ่ืน ๆ  
๑.  สงเสริมใหมีการพฒันาใหมกีารลดเวลา ลดข้ันตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมลูใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบรกิารประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 
๓.  สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังน้ี 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ  
-  ปรับปรงุสถานทีท่ํางาน 
และสถานทีบ่รกิาร
ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ งบ อบต.  

 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

 
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ   

๑.มีการมอบรางวัลพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดนเปนประจํา 
ทุกป โดยมปีระกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมหีลักเกณฑทั่วไป ดังน้ี 

   ๑.๑  ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบงัคับบญัชาและเพื่อนรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมชิอบหรอืผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม 

๒.จัดใหมสีมุดลงช่ือเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.จัดกจิกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัดกิจกรรมพฒันา

ที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสงัสรรค  เปนตน 
 

มาตรการดําเนินการทางวินัย  
๑.มอบอํานาจใหผูบงัคับบัญชาช้ันตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสงักัดทีก่ระทําผิดวินัยไมรายแรงไดในข้ันวา

กลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบล และนายกองคการบรหิารสวนตําบลทราบ 
๒.มีมาตรการการรกัษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบงัคับบญัชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเวนการ

กระทําผิดวินัยในมาตรการทีป่ระกาศเปนกฎเหล็ก คือ  
๒.๑ การด่ืมสุรา การเลนการพนันในสถานทีร่าชการ  
๒.๒ การทจุริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือ  
      ระเบียบกําหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสยีหายกับประชาชนหรือองคการ 

                           บริหารสวนตําบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 

สวนท่ี ๖ 
 การติดตามประเมินผล 
******************* 

๑.องคกรตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาบคุลากร 

             ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
ประกอบดวย  

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

ใหคณะกรรมการ  มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของบุคลากร กําหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผล   ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นทีเ่กี่ยวของ  อยางนอยปละ ๑  ครั้ง  แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายก
องคการบรหิารสวนตําบล 
 

บทสรปุ 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกสามารถปรับเปลี่ยน 
แกไข เพิ่มเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบรหิารสวนตําบล ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ  ประกอบกับภารกจิตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุใหการพฒันา
บุคลากรบางตําแหนงทีจ่ําเปนไดรบัการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเปน อาจตองทําการยุบ 
หรือปรบัโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลมุภารกจิตาง ๆ ใหสอดคลองกบันโยบายถายโอนงานสูทองถ่ินใหมาก
ที่สุด บุคลากรทีม่ีอยูจึงตองปรบัตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก 
เรื่อง   การใชแผนพัฒนาบคุลากร  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

……………………………. 
 
  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  
เพื่อใชเปนแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยและองคการ และเพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  และเพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล  ขอ ๒๖๙  จึงได
จัดทําแผนพฒันาข้ึน  โดยจัดทําใหสอดคลองกบัแผนอัตรากําลัง  ๓ ป ขององคการบรหิารสวนตําบลดอนหายโศก  
และจัดทําใหครอบคลมุถึงบุคลากรจากฝายการเมือง  และพนักงานจาง 
 

  ดังน้ัน   องคการบรหิารสวนตําบลดอนหายโศก   จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)   
 
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
       
                           (ลงช่ือ) 

   (นายบัวภา  จันทะบูลย) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลดอนหายโศก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก 
ที่   ๔๒๕ /๒๕๕๗ 

เรื่อง    แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพฒันาบุคลากร ๓ ป  (๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
******************** 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ไดเห็นถึงความสําคัญของการพฒันาบุคลากร  เพือ่ใหเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑  และเพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรือ่งหลักเกณฑและเงื่อนไขการบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ขอ ๒๖๙    และ
เพื่อใหเปนแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยและองคการ องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก จงึขอแตงต้ังคณะทํางาน
ดังน้ี   
 ๑.  นายบัวภา  จันทะบลูย นายก อบต.    เปนประธานคณะกรรมการ 
 ๒.  นายบุญถม  สิงหคา   รองนายกฯ  เปนกรรมการ  
 ๓.  นางสายใจ  ยศธิพานา  รองนายกฯ   เปนกรรมการ 
 ๔.  นายโชคศุภชัย  ไชยนาพันธ  ปลัด อบต.   เปนกรรมการ 
  ๕.  นางสาวสุภา  ยวนจิต  รองปลัด อบต.   เปนกรรมการ 
 ๖.  นายไพรจิตร  บุญทา    หัวหนาสํานักงานปลัด เปนกรรมการ 
 ๗.  นายทองเพ็ชร  เสาระโส ผูอํานวยการกองชาง เปนกรรมการ 
           ๘.  จาเอกวาที  โพธ์ิใบงาม บุคลากร   เปนกรรมการ/เลขานุการ 
 
  ใหคณะทํางานมหีนาที่พจิารณากําหนดแผนพฒันาบุคลากร ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
ใหเปนไปดวยความถูกตองเหมาะสมตามระเบียบ  กฎหมาย 
 

  ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
   

   สั่ง  ณ  วันที่  ๗  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

       
     (ลงช่ือ) 
                     (นายบัวภา  จันทะบูลย) 
                            นายกองคการบรหิารสวนตําบลดอนหายโศก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก 
เร่ือง   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก 

……………………………. 
 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)ไดกําหนดมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลกูจาง ขององคการบรหิารสวนตําบลซึ่งไดประมวลข้ึนจาก
ขอเสนอแนะของผูบรหิารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ พนักงาน ลูกจางในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลดอนด่ัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติของ ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางในองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก  ไดถือปฏิบัติเปน
เครื่องมือกํากบัความประพฤติ ไดแก 
                     ๑.พึงดํารงตนใหต้ังมั่นอยูใน ศีลธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต 
เสียสละ และมีความรบัผิดชอบ 
                      ๒.พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมให ตรวจสอบ 
                     ๓.พึงบริการประชาชนดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี ไมยึดประโยชน 
ของประชาชนเปนหลัก 
                      ๔.พึงบริการประชาชนดวยผลลัพธอยางคุมคา 
                      ๕.พึงบริการประชาชนดวยทักษะความรู ความสามารถ และพฒันาตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

    องคการบรหิารสวนตําบลดอนด่ัง  จึงขอประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง  ๕ ประการ 
      เปนมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรมที่ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก  
      ตองถือปฏิบัติตอไป 
 

    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

       
 
                           (ลงช่ือ) 

    (นายบัวภา  จันทะบูลย) 
     นายกองคการบรหิารสวนตําบลดอนหายโศก 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


