
   
 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
 

   กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กร จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้น 
การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีจะต้อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   การพัฒนาระบบการบริหารงานและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีแผนแม่บทพัฒนาบุคลากร
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นไป        
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความสอดคล้องกับหน้าที่ภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพราะในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรจะต้องให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
คือจะต้องพัฒนาทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสายงานที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 
การพัฒนาผู้บริหาร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วก าหนดแผนการพัฒนาผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารที่เป็น
ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
  ๑. การฝึกอบรม ก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยมีการฝึกอบรมทั้งระดับผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหาร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้เองและร่วมกับสถาบันและองค์กรต่างๆภายนอกที่ได้มี
การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 
  ๒. การสัมมนา พัฒนาผู้บริหารตามแนวทางนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้การจัดสัมมนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นทิศทาง  
ในการพัฒนาองค์กร เพราะการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
บริหารงาน การแสดงความคิดเห็นและเป็นการระดมสมองของผู้บริหารองค์กรที่มีแนวทางการบริหารที่ใกล้เคียงกัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดสัมมนาขึ้น ซึ่งจะเป็นทั้งในหน่วยงานภายนอกและสถาบันหรือองค์กรที่ได้มีการ    
จัดขึ้นในหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์กร 
  ๓. การทัศนศึกษาดูงาน เป็นแนวทางหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ให้ความส าคัญ 
กับการทัศนศึกษาดูงาน เพราะจะได้เกิดความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้รับจากการไปดูงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 



- ๔๗- 

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๗๙ ก าหนดให้บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม  
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท 
เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีกลไกและระบบ  
ในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การ    
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ก าหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๓๓ (๑)  ก าหนดให้
คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบ
คุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน      
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

                          ทับซ้อน 
(๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  (๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ 
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๑๐ ประการดังกล่าวข้างต้น         
เป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว
เพ่ือยึดเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและก าหนดหลักการในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง 
    ข้อ ๑ พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
 



    ข้อ ๒ พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

    ข้อ ๓ พึงมีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

๒. คุณธรรมและจริยธรรมต่อหน่วยงาน 
    ข้อ ๑ พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ  
    ข้อ ๒ พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
    ข้อ ๓ พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 

     ข้อ ๔ พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

๓. คุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๑ พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานของ 

ตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
       ข้อ ๒ พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง
ตามท านองครองธรรม 
      ข้อ ๓ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      ข้อ ๔ พึงปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
      ข้อ ๕ พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
 

๔.  คุณธรรมและจริยธรรมต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑ พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือ  

มีน้ าใจ และใช้กริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนเอง
จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
   ข้อ ๒  พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
   ข้อ ๓ พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นหากได้รับไว้แล้วและทราบ
ภายหลังทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือ
ด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
                                                          ---------------------------------------------  


