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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตําแหนง กําหนดให' คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดตําแหนง พนักงานสวน
ตําบลวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด ให'คํานึงถึงภาระหน'าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต'อง
ปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใช'จายขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่น ที่
จะต'องจายในด'านบุคคล โดยให'องค5กรปกครองสวนท'องถิ่น จัดทําแผนอัตรากําลังของ พนักงานสวนตําบลเพื่อใช'
ในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ทั้งนี้ ให'เป8นไปตามหลักเกณฑ5
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ได'มีมติเห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนง
พนักงานสวนตําบลโดยกําหนดแนวทางให'องค5การบริหารสวนตําบล ทําแผนอัตรากําลังของ องค5การบริหารสวน
ตําบลเพื่อเป8นกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใช'ตําแหนง พนักงานสวนตําบลโดยเสนอให'คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให'ความเห็นชอบโดยกําหนดให' องค5การบริหารสวนตําบล แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห5อํานาจหน'าที่และภารกิจขององค5การบริหารสวนตําบล วิเคราะห5
ความต'องการกําลังคน วิเคราะห5การวางแผนการใช'กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ5และ
เงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานองค5การบริหารสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป=
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องค5การบริหารสวนตําบลริม จึงได'แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา วิเคราะห5 บทบาทหน'าที่ที่เกี่ยวข'อง ประกอบกับวิเคราะห5สถานการณ5 สภาวะแวดล'อม สถานการณ5
การเมือง และแนวโน'มสถานการณ5ทางด'านเศรษฐกิจประกอบการพิจารณาความต'องการและความจําเป8น
บุคลากร และรวบรวมจัดทําเป8นแผนอัตรากําลัง 3 ป= สําหรับป=งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขึ้น

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให'องค5การบริหารสวนตําบลริม มีโครงสร'างการบริหารงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไมซ้ําซ'อน
2.2 เพื่อให'องค5การบริหารสวนตําบลริม มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสร'างให'
เหมาะสมกับอํานาจหน'าที่ขององค5การบริหารสวนจังหวัด,เทศบาล,องค5การบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค5กรปกครองสวนท'องถิ่นแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให'
องค5กรปกครองสวนท'องถิ่น พ.ศ. 2542
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2.3 เพื่อให'คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใช'
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาถูกต'องเหมาะสมหรือไม
2.4
เพื่อเป8นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช'อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค5การบริหารสวนตําบลริม
2.5 เพื่อให' องค5การบริหารสวนตําบลริมสามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลเพื่อให'การบริหารงานขององค5การบริหารสวนตําบลริม เกิดประโยชน5ตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหน'าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ'มคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเป8นตอการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต'องการของประชาชนได'
เป8นอยางดี
2.6 เพื่อให' องค5การบริหารสวนตําบลริม สามารถควบคุมภาระคาใช'จายด'านการบริหารงาน
บุคคลให'เป8นไปตามที่กฎหมายกําหนด

3.กรอบและแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
จากวิสัยทัศน5 ยุทธศาสตร5ในการพัฒนาของ องค5การบริหารสวนตําบลริมซึ่งกําหนดไว'ดังนี้
วิสัยทัศนขององค5การบริหารสวนตําบลริม
เมืองริมพัฒนา เชิดชูพลานามัย บริหารโปรงใส ใสใจคุณธรรม สงเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล'อม น'อมนํา
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งประกอบด'วย 7 ด'าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด,านโครงสร,างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 กอสร'าง ปรับปรุงสิ่งกอสร'างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 พัฒนาแหลงน้ํากินน้ําใช' และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
กลยุทธ5
1.กอสร'างและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเท'า ทอระบายน้ําให'เป8นไปด'วยความสะดวก
2.กอสร'างขยายเขตไฟฟKาและไฟฟKาสาธารณะ
3.กอสร'างและขยายเขตการบริการประปา
4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได'รับอยางถ'วนหน'า
5.พัฒนาระบบจราจร
6.พัฒนาแหลงน้ํา
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด,านคุณภาพชีวิต การศึกษา และสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู' พัฒนาคนคูคุณธรรมนําประชาธิปไตย
2.2 สงเสริมและพัฒนาด'านการศึกษา ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาของชุมชน
2.3 สนับสนุนชวยเหลือผู'ด'อยโอกาส ผู'พิการ ผู'สูงอายุ ผู'ตดิ เชื้อเอดส5
2.4 การพัฒนาความมั่นคงในการดํารงชีวิต และสนับสนุนสงเสริมงานปKองกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ5
1.การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
2.การพัฒนาสงเสริมด'านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย
3.การพัฒนาและสงเสริมด'านสวัสดิการชุมชน
4.การพัฒนาและสิ่งเสริมด'านกีฬา, นันทนาการ และการทองเที่ยว
5.เสริมสร'างความสงบเรียบร'อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน
6.การสงเสริมสํานึกในอุดมการณ5รักชาติและหน'าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท5ของคนในชาติ
7.ปKองกันและแก'ไขปNญหายาเสพติดการทุจริตและคอร5รัปชัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด,านการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป2ญญาท,องถิ่น และรัฐพิธีที่สําคัญ
แนวทางการพัฒนา
การสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรและอนุรักษ5ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปNญญาท'องถิ่นโบราณสถาน
โบราณวัตถุและรัฐพิธีที่สําคัญ
กลยุทธ5
1.การบูรณาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท'องถิ่น
2.สร'างคานิริม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมของเด็กเยาวชนและประชาชน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาด,านเศรษฐกิจการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ การทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมอาชีพสร'างรายได'แก'ไขปNญหาความยากจนและกระบวนการผลิตด'านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.2 สงเสริมการทองเที่ยว
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กลยุทธ5
1.การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพด'านตางๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได' ลดรายจาย
2.การพัฒนาและสงเสริมด'านการเกษตรเสริมสร'างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3.สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย5และการแปรรูปสินค'าทาง
การเกษตร
4.การพัฒนาและสิ่งเสริมด'านการทองเที่ยวชุมชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด,านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 สร'างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
5.2 สร'างจิตสํานึกสงเสริมและพัฒนาการจัดระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กลยุทธ5
1. สร'างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล'อม
2. การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
3. การบริหารจัดการและรณรงค5กําจัดขยะมูลฝอย
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาด,านงานสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
งานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการงานสาธารณสุข
กลยุทธ5
1.สงเสริมด'านสาธารณสุขให'ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยูดีมีสุข
2.สงเสริมปKองกันและควบคุมโรคติดตอ
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาด,านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวม ของ
ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพองค5กร บุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารบ'านเมืองที่ดี
กลยุทธ5
1.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองค5กรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 2.สงเสริมการ
เพิ่ม
2.สงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค5กรให'มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3.สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
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ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป= (2561 – 2563) ของ องค5การบริหารสวนตําบลริม
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ได'จัดทําขึ้นภายในขอมูล ผลการวิเคราะห5จากยุทธศาสตร5การพัฒนา
วิสัยทัศน5หรือเปKาหมายขององค5กร และปNจจัยตางๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการบริหารงานในอนาคตของ องค5การ
บริหารสวนตําบลริม ชวง 3 ป= ดังนี้
3.1 ทําการวิเคราะห5ภารกิจ อํานาจหน'าที่ความรับผิดชอบของ องค5การบริหารสวนตําบลริม
ตามกฎหมายจัดตั้งและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให'องค5กรปกครองสวนท'องถิ่น
พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ และให'สอดคล'องกับยุทธศาสตร5ชาติ 20 ป= นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนาจังหวัดนาน
แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายของผู'บริหาร และสภาพปNญหาในพื้นที่ของจังหวัดนาน ในเขตตําบลริม เพื่อให'การ
ดําเนินการของ องค5การบริหารสวนตําบลริม บรรลุตามภารกิจที่ตั้งไว'ทําให'มีความจําเป8นต'องกําหนดอัตรากําลัง
ตามหนวยงานตางๆ ให'เหมาะสมกับเปKาหมายการดําเนินการ ในปNจจุบันและอนาคต ภายใต'สภาวะข'อจํากัดด'าน
รายได'
3.2 ได'พิจารณากําหนดโครงสร'างการแบงสวนราชการภายใน และวางระบบงานเพื่อรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหน'าที่ ให'สามารถพร'อมแก'ไขปNญหาของจังหวัดนาน ในเขตองค5การบริหารสวนตําบล และ
ภาพรวมของจังหวัดนาน ได'อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.3 ได'ทําการวิเคราะห5ต'นทุนคาใช'จายของกําลังคน โดยนําประเด็นคาใช'จายบุคลากรมาใช'
พิจารณา เพื่อให'การจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอยางจํากัด เป8นไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ได'กําหนด
ตําแหนงสายงานตางๆ จํานวน ระดับ ให'เหมาะสมกับภาระหน'าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของ
งานที่ต'องการ รวมทั้งวางแนวทางความก'าวหน'าในสายงานตางๆ ดังนี้
3.3.1 มีการจัดชั้นงานที่เหมาะสม พิจารณาถึงต'นทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานในแตละ
ประเภท เพื่อให'การกําหนดตําแหนง และการปรับระดับชั้นงานเป8นไปด'วยความประหยัด และคํานึงถึง
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 จัดสรรในการจัดสรร พนักงานสวนตําบล รวมทั้ง พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานจ'างตางๆ คณะกรรมการได'พิจารณาถึงความเหมาะสม กับสภาพงาน คุณภาพงานที่มุงหวัง สภาพ
พื้นที่ เพื่อให'การขับเคลื่อนการทํางานของ องค5การบริหารสวนตําบลริม เป8นไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด
กรอบงบประมาณด'านบุคลากรไมเกินร'อยละสี่สิบของงบประมาณรายจายแตละป= เพื่อปฏิบัติตาม มาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท'องถิ่น พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ยังคํานึงถึงการเพิ่มขึ้นของ
คาใช'จายในแตละป=ด'วย
3.4 ได'ทําการวิเคราะห5กระบวนการและเวลาที่ใช'ในการปฏิบัติงานแตละเรื่อง โดยการนําข'อมูล
เวลาที่ใช'ในการปฏิบัติงานตามความจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห5ปริมาณงานตอบุคคลจริง ภายใต'
สมมติฐานที่วา งานใดที่ต'องมีกระบวนการและเวลาที่ใช'มากกวา ยอมใช'ต'องใช'บุคลากรมากกวา ซึ่งเป8นการนํา
แนวทางเปรียบเทียบ
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3.5 คณะกรรมการได'มีการนําผลงานที่ผานมาของ องค5การบริหารสวนตําบลริม มา
เปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นในปNจจุบัน และได'ทําการปรับเกลี่ย จํานวนบุคลากร ให'เกิดความเหมาะสม ได'
ประสิทธิภาพคุ'มคากับงบประมาณ เพื่อให'ราชการ และประชาชนได'รับประโยชน5สูงสุด
3.6 นอกจากวิเคราะห5ทางตรงแล'ว องค5การบริหารสวนตําบลริม ยังนําข'อมูลทางอ'อม ที่ได'
จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู'มีสวนได'เสีย มาประกอบในการวิเคราะห5ตามแนวคิดแบบ 360 องศา โดย
คํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
3.6.1 พิจารณาจากสภาพพื้นที่ของ องค5การบริหารสวนตําบลริม แล'ว คํานวณปริมาณงานให'
เหมาะสมกับบุคลากร
3.6.2 การทดแทนบุคลากรที่จะต'องเกษียณอายุราชการ
3.6.3 ความคิดเห็นของผู'มีสวนได'สวนเสีย ทั้งจากบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานมา
3.7 คณะกรรมการ ได'มีการพิจารณาเปรียบเทียบอัตรากําลัง ขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่น
อื่น ที่มีภารกิจใกล'เคียงกัน พื้นที่คล'ายกัน ซึ่งบุคลกรของ องค5การบริหารสวนตําบลริม มีความใกล'เคียงกัน ทั้งใน
ด'านจํานวน และตําแหนง

4. สภาพป2ญหาของพื้นที่และความต,องการของประชาชน
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของ องค5การบริหารสวนตําบลริม ได'ทําการวิเคราะห5สภาพ
พื้นที่ของจังหวัดนาน ในเขตตําบลริม แล'ว สรุปสภาพปNญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต'องการของ
ประชาชน ได'ดังนี้
4.1 ด,านโครงสร,างพื้นฐาน ด'วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดนาน กวา 80 เปอร5เซ็นต5เป8นที่พื้นที่ป\า
และอยูในเขตอุทยานแหงชาติ ป\าสงวนแหงชาติ และยังเป8นพื้นที่ต'นน้ําสําคัญของแมน้ํานาน ซึ่งเป8นหนึ่งในสี่ของ
แมน้ําเจ'าพระยา โดย 40 เปอร5เซ็นต5ของน้ําในแมน้ําเจ'าพระยา มาจากแมน้ํานาน ดังนั้นโครงสร'างพื้นฐานตางๆ ที่
ได'ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ ในชวงที่ผานมา หลายพื้นที่จึงไมสามารถที่จะดําเนินการให'เป8นไปตาม
มาตรฐาน 100 เปอร5เซ็นต5ได'ทั้งหมด เพราะหลายพื้นที่ติดขัดในข'อกฎหมายของหนวยงานที่มีหน'าที่ดูแล การ
กอสร'างบางสวนต'องดําเนินการแบบชั่วคราว และด'วยสภาพพื้นที่เป8นที่สูงชัน ทําให'เกิดความเสียหายได'งายในชวง
ฤดูกาลตางๆ เชน ฤดูฝน การกอสร'าง และการซอมแซมต'องใช'งบประมาณที่สูง แตด'วยสภาพเศรษฐกิจของราษฎร
ในพื้นที่ ที่สวนใหญเป8นเกษตรกรรายเล็ก ทําให'การจัดเก็บรายได'ขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่น เมื่อเทียบกับ
ภารกิจที่ต'องดําเนินการ ตางกันมาก แตประชาชนในพื้นที่ก็มีความต'องการที่จะให'สวนราชการโดยเฉพาะองค5กร
ปกครองสวนท'องถิ่น ดําเนินการแก'ปNญหาอยูตลอดเวลา โดยมุงหวังวาจะทําให'สภาพความเป8นอยู และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น ทัดเทีริมกับจังหวัดอื่นๆ
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4.2 ด,านเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพพื้นฐานอาชีพของประชาชนในจังหวัดนาน สวนใหญทํา
อาชีพการเกษตรและมีพื้นที่ไมมากนัก ด'วยข'อจํากัดของสภาพพื้นที่ที่เป8นภูเขาและป\าไม' เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่จังหวัดนาน นอกจากภาคการเกษตรแล'วก็จะมีธุรกิจด'านบริการ ในสวนของการทองเที่ยว การให'บริการที่พัก
และการนําเที่ยว ซึ่งยังต'องพึ่งพาจากปริมาณนักทองเที่ยวจากภายนอกจังหวัดเป8นหลัก การขับเคลื่อนสงเสริมด'าน
เศรษฐกิจขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่น คือการสงเสริมเศรษฐกิจแบบผสมผสาน การสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศน5 นักทองเที่ยวที่เข'ามามีจุดมุงหมายเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และการชมธรรมชาติ ดังนั้นแนวทางการ
สงเสริมของ องค5กรปกครองสวนท'องถิ่นจึงเรียนเรื่องของการอนุรักษ5ศิลปวัฒนธรรม การรักษาสภาพธรรมชาติ
ของป\าไม'
4.3 ด,านสังคมสภาพพื้นที่สวนใหญของจังหวัดนาน ยังคงเป8นสังคมชนบทความเป8นอยูของ
ประชาชนมักปลูกสร'างบ'านเรือนอาศัยกันเป8นกลุมบ'านใกล'กัน ทําให'วิ๔ชีวิตมีความผูกพันแบบเอื้ออาทรตอกัน
และมีความเป8นเครือญาติ แตเมื่อความเจริญได'แผขยายมากขึ้นอันเนื่องเป8นมาจากการพัฒนา การคมนาคม การ
สื่อสาร มีความเจริญเข'าไปในเกือบทุกพื้นที่ และผลของการที่พื้นที่ได'รับการพัฒนา ความเจริญจากภายนอกสังคม
จังหวัดนาน ทั้งสังคมภายในประเทศ และจากตางประเทศ เริ่มแผขยายเข'าไปสูสังคมชนบทของจังหวัดนาน
ประชาชนเริ่มแสวงหาสิ่งใหมๆ โดยบางครั้งปราศจากการกลั่นกรองของระบบสังคมที่ดีพอ ทําให'สังคมภายนอก
สวนหนึ่งเข'าไปทําลายระบบสังคมที่ดีของชมชนชนบทของจังหวัดนาน เชนการเลียนแบบวัฒนธรรมที่จะนําพาวิถี
ชีวิตไปในทางที่ไมดี การแสวงหาทรัพย5สินเงินทองโดยปราศจากการยับยั้งชั่งใจ เพียงเพื่อให'ได'มาและนําไปแลกกับ
วัตถุนิริมที่มีให'เห็นเพื่อให'ได'ทัดเทียมกับคนอื่น จึงนํามาซึ่งคดีอาชญากรรมในรูปแบบตางทั้งจากคนภายในจังหวัด
และคนที่เข'ามาแสวงหาผลประโยชน5จากภายนอกจังหวัด โครงสร'างสังคมเปลี่ยนแปลงไป คนวัยทํางานออกไป
แสวงหาทํางานนอกพื้นที่ เหลือคนในสังคมที่อยูในชวงวัยชรา และเด็ก ความผูกพันในสังคมเริ่มหางขึ้นเหมือน
สังคมที่เจริญ ความเอื้ออาทร ความเสียสละเพื่อสวนรวมลดน'อยลงเป8นการอยูแบบ “ตัวใครตัวมัน”
4.4 ด,านการเมือง การบริหาร การบริหารงานการพัฒนาท'องถิ่นของหนวยงานภาครัฐในพื้นที่
จังหวัดนาน ยังขาดประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับความต'องการของประชาชนที่มีความต'องการการพัฒนาเหมือกับ
จังหวัดใหญ ๆ ด'วยเหตุผลหลายประการ เชน ความแตกตางของงบประมาณเมื่อเทียบกับสภาพพื้นที่และความ
ต'องการ จังหวัดนานมีรายได'จากการจัดเก็บเองขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่นมีน'อย การได'รับเงินอุดหนุนไมมาก
แตในขณะเดียวกันการพัฒนาโครงการที่เป8นระบบใหญๆ ต'องการงบประมาณจํานวนมาก จึงทําให'การพัฒนา
ทางด'านโครงสร'างพื้นฐานมีเพียงเล็กน'อยในแตละป= คุณภาพของผู'บริหารหลายพื้นที่ยังอยูในสภาวะจํากัดในเรื่อง
องค5ความรู' และการพัฒนา บางครั้งมีการลอกเลียนแบบเรื่องการแสวงหาผลประโยชน5สวนตน การมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนยังไมกว'างขวางพอ จิตสํานึกการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอสวนรวมมีน'อยแตจะเข'ามามีสวน
รวมตอเมื่อการดําเนินการมีผลกระทบตอตนเอง ความมีอิสระด'านการบริหารพัฒนา ตอกฎหมาย ระเบียบตางๆ
ยังมีหลายประกาศที่สวนทางกัน ความพร'อมของตัวแทนภาคประชาชนที่อาสาเข'ามาเพื่อพัฒนาท'องถิ่นบางสวนยัง
ขาดความมุงมั่นในการที่จะพัฒนา ขาดความเข'าใจในตัวของกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
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4.5 ด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม แม'วาจังหวัดนานจะมีพื้นที่สวนใหญเป8นภูเขา
และป\าไม' ซึ่งเป8นต'นกําเนิดของเส'นทางน้ําสายสําคัญคือแมน้ํานาน ที่ไหลไปบรรจบเป8นแมน้ําเจ'าพระยาที่หลอ
เลี้ยงประชาชนภาคเหนือภาคกลางมาช'านาน แตผลจากความเจริญของสังคม แนวทางของระบบทุนนิริม สภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป ระเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป กอให'เกิดการแสวงหาพื้นที่ทํากินมากขึ้นเพื่อต'องการรายได'ที่มากขึ้นให'
เพียงพอ ทัดเทียม จึงมีการบุกรุกทําลายพื้นที่ป\าเพื่อนํามาปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการใช'สารเคมี ยาฆาแมลง มาใช'กับ
ภาคการเกษตรแตละป=ในปริมาณที่มาก ผลจากการแสวงหาพื้นที่ทํากิน และวิธีการทําเกษตรที่เปลี่ยนไป สงผลตอ
สภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล'อมโดยรวม ป\าไม'ลดลงอยางมาก จนเหลืออยูปNจจุบันไมถึง 40
เปอร5เซ็นต5 ความอุดมสมบูรณ5ของพื้นดินลดลง สภาวะอากาศตามฤดูการเปลี่ยนแปลงไป ฤดูร'อนมีสภาพอากาศ
ร'อนเพิ่มมากขึ้น ฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมาพื้นดินไมสามารถที่จะดูดซับน้ําไว'ได'กอให'เกิดน้ําไหลหลาก สร'างความ
เสียหายแกทรัพย5สินราษฎร และทางราชการ น้ําธรรมชาติที่ไหลลงสูแหลงน้ําสาธารณะและของเอกชนที่ใช'เพื่อ
การอุปโภค บริโภค ปนเปabอนด'วยสารเคมีที่เกิดจากการใช'ในแปลงเกษตรของประชาชน สงผลให'วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป และผลจากการสงเสริมด'านการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ปราศจากทิศทางและจํากัด ทําให'สภาพ
นิเวศน5ของจังหวัดนานเปลี่ยนแปลงไป และหลายพื้นที่มีสภาพทรุดโทรม มีการบุกรุกที่สาธารณะ การใช'
ชีวิตประจําวันต'องพึ่งพาที่ต'องผลิตจากภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
4.6 ด,านการสาธารณสุขผลจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล'อมโดยรวมของจังหวัดนาน
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปการใช'ชีวิตของประชาชนมีความเสี่ยงมากขึ้น ความเจริญของการคมนาคม รวมตลอดถึง
การมีอิสรเสรีในการเคลื่อนไหลของสังคมระหวางประเทศ กอให'เกิดปNญหาด'านสาธารณสุขของจังหวัดนานเป8น
อยางมาก โรคใหมๆ เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ประชาชนเป8นโรคที่อยากแกการ
รักษามากขึ้นหรือหากจะรักษาให'ทุเลาหรือหายขาดก็ต'องมีคาใช'จายที่สูง ประชาชนจากประเทศใกล'เคียงเข'ามาให'
ทําการรักษาจํานวนมาก และการเข'ามาของประชาชนประเทศใกล'เคียงบางครั้งนําโรคที่เคยสูญหายไปจาก
ประเทศไทยเข'ามา ในขณะที่ประชาชนสวนใหญมีฐานะที่คอนข'างต่ํา ทําให'งานด'านสาธารณสุขของจังหวัดนาน
ต'องใช'งบประมาณที่สูงพอๆ กับจังหวัดใหญๆ หรือมากกวา และเนื่องจากจังหวัดนานเป8นจังหวัดเล็กๆ บุคลากร
ด'านการแพทย5ที่มีความเชี่ยวชาญจึงมักขาดแคลน ขาดสิ่งจูงใจที่จะอยูปฏิบัติหน'าที่ในพื้นที่จังหวัดนาน จํานวน
บุคลากรทางการแพทย5ตอจํานวนประชากรยังหางจากคาความเหมาะสม ทําให'บุคลากรด'านการแพทย5ต'อง
รับภาระที่หนัก
4.7 ด,านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แม'วาความเจริญของทุกๆ ด'าน จะหลั่งไหลเข'ามา
ในสังคมของจังหวัดนาน แตด'วยแนวนโยบายด'านการศึกษาของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ด'านสภาพพื้นที่ที่ยัง
มีสภาพธุระกันดาร เศรษฐกิจที่รัดตัว ทําให'สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนาน ยังขาดมาตรฐานในหลายพื้นที่ทั้ง
สภาพอาคาร อุปกรณ5การสอนและบุคลากร โดยเฉพาะในพื้นที่ธุระกันดาร สถาบันการศึกษาที่ได'รับความนิยม
และมีคุณภาพสวนใหญจึงอยูในเขตเมือง การศึกษาเป8นเชิงธุรกิจมากขึ้น เน'นการแขงขันในเชิงองค5ความรู'สูง แต
ด'านคุณธรรมจริยธรรมขาดการพัฒนาไปพร'อมๆ กัน แม'วาพื้นที่จังหวัดนานมีวัดจํานวนมาก แตหลายวัดขาดการ
บํารุง ขาดพระสงฆ5 ธุรกิจแทรกซึมเข'าไปในวงการศาสนา สังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมและด'วยความที่ต'องแสวงหา
ปNจจัยด'านทรัพย5สินที่มากขึ้น ทําให'กิจกรรมทางด'านศาสนาที่เกิดจากจิตใจมีน'อยลง การทํากิจกรรมทางศาสนา
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เป8นไปในแบบของการปฏิบัติเพราะหน'าที่มีมากขึ้น การซึมซับของศาสนาและวัฒนธรรมของคนรุนหลังๆ จึงมีน'อย
และ วัฒนธรรมที่ดีงามและได'รับการถายทอดมาจากคนรุนกอน ๆ หลายอยางถูกละเลย และการอนุรักษ5 สืบทอด
การดําเนินกิจกรรมทางด'านศาสนาและวัฒนธรรม ต'องอิงกับด'านธุรกิจและมักขึ้นอยูกับปNจจัยทางด'านงบประมาณ
5.ภารกิจ อํานาจหน'าที่ ของ องค5การบริหารสวนตําบลริม
จากการวิเคราะห5ภารกิจขององค5การบริหารสวนตําบลริม โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค5การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก'ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให'แกองค5กรปกครองสวนท'องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก'ไขเพิ่มเติม
แล'วมีดังนี้
5.1 ด,านโครงสร,างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข,องดังนี้
(1) จัดให'มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ให'มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3) ให'มีและบํารุงการไฟฟKาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ให'มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสร'างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
5.2 ด,านสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข,อง ดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู'สูงอายุ และผู'พิการ (มาตรา 67(6))
(2) ปKองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3))
(3) ให'มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห5 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู'ด'อยโอกาส
(มาตรา16(10))
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา 16(2))
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(15))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
5.3 ด,านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร,อย มีภารกิจที่เกี่ยวข,อง ดังนี้
(1) การปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) การคุ'มครองดูแลและรักษาทรัพย5สินอันเป8นสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68(8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดให'มีและควบคุมตลาด ที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเป8นระเบียบเรียบร'อยของบ'านเมือง (มาตรา 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
(7) การรักษาความสงบเรียบร'อย การสงเสริมและสนับสนุนการปKองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย5สิน (มาตรา 16(30)
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5.4 ด,านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข,อง ดังนี้
(1) สงเสริมให'มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ให'มีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ5 (มาตรา 68(5))
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ให'มีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) การทองเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
(7) การสงเสริม การฝdกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) การพาณิชย5กรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5.5 ด,านการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม มีภารกิจที่เกี่ยวข,อง ดังนี้
(1) คุ'มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม (มาตรา 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(มาตรา 67(2))
(3) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช'ประโยชน5จากป\าไม' ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม (มาตรา 16 (24))
5.6 ด,านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป2ญญาท,องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข,อง ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปNญญาท'องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท'องถิ่น (มาตรา 67(8))
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปNญญาท'องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีงามของท'องถิ่น
(มาตรา 16(11))
5.7 ด,านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวน
ท,องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข,อง ดังนี้
(1) สนับสนุนองค5กรปกครองสวนปแท'องถิ่นอื่นในการพัฒนาท'องถิ่น สนับสนุน หรือชวยเหลือ
สวนราชการหรือองค5กรปกครองสวนท'องถิ่นอื่นในการพัฒนาท'องถิ่น
(2) ประสานและให'ความรวมมือในการปฏิบัติหน'าที่ของสภาตําบล และองค5กรปกครองสวนท'องถิ่นอื่น
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(3) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต'องแบงให'แกสภาตําบลและองค5กรปกครองสวนท'องถิ่นอื่น
(4) การให'บริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค5กรปกครองสวนท'องถิ่น
อื่น
ภารกิจทั้ง 7 ด'านตามที่กฎหมายกําหนดให'อํานาจองค5การบริหารสวนตําบลสามารถจะแก'ไขปNญหาขององค5การ
บริหารสวนตําบลริม ได'เป8นอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความต'องการของประชาชนใน
เขตพื้นที่ประกอบด'วยการดําเนินการขององค5การบริหารสวนตําบล จะต'องสอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู'บริหารขององค5การบริหารสวนตําบลเป8นสําคัญ
และจากการที่คณะกรรมการจัดทําแผนบุคลากรของ องค5การบริหารสวนตําบลริม ได'รวมกันวิเคราะห5
สภาพโดยรวมของพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ สภาพองค5กรขององค5การบริหารสวนตําบลริม โดยใช'หลักการ
พิจารณาตามแนวทาง (S.W.O.T.) มีข'อมูลดังนี้
S. หรือ Strengthsชึ่งพิจารณาจากปNจจัยตางๆภายในองค5กร ที่ทําให'เกิดความเข'มแข็งหรือเป8น
จุดแข็งขององค5กรที่จะนําไปสูการเป8นประโยชน5ตอการบริหาร ตอการพัฒนา เป8นข'อดีที่เกิดจากสภาพแวดล'อม
ภายในแล'วพบวามีดังนี้
1. ด'านโครงสร'าง : เป8นองค5การที่มีรูปแบบ โครงสร'าง ที่ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจหน'าที่ขององค5การบริหาร
สวนตําบล
2. ระบบงานภายในองค5กร : มีผู'บังคับบัญชาสูงสุดได'แก นายกองค5การบริหารสวนตําบล และมีปลัด
องค5การบริหารสวนตําบล ทําหน'าที่หัวหน'าฝ\าย รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาข'าราชการ พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ'าง อยางเต็มอํานาจหน'าที่ มีอิสระในการตัดสินใจ สามารถประสานงาน สั่งการไปยังสํานักงาน
ปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา
3. ด'านบุคลากร : สายงานบังคับบัญชาเป8นแบบแนวราบ
จัดการภายในองค5การบริหารสวนตําบล ได'อยางรวดเร็ว

ลดขั้นตอนการสั่งการ สามารถบริหาร

4. ด'านระเบียบ กฎหมาย : มีระเบียบ กฎหมาย และข'อบังคับ ในการทําหน'าที่ตามภารกิจที่ได'รับ
มอบหมาย และงานประจําที่ดําเนินงานอยู
5. ด'านการงบประมาณ : มีงบประมาณที่ได'รับจัดสรรจากรัฐและจัดเก็บเอง และสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณได'ตามอํานาจหน'าที่ได'อยางอิสระแตอยูภายใต'กฎหมายกําหนด
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W หรือ Weaknessesซึ่งพิจารณาจากปNจจัยตางๆภายในองค5กรที่ทําให'เกิดความออนแอ หรือ
เป8นจุดออน นําไปสูการออนด'อยการพัฒนา เป8นปNญหาหรือข'อบกพรองที่เกิดจากสภาพภายในซึ่ง องค5การบริหาร
สวนตําบลริม จะต'องหาวิธีแก'ไขปNญหานั้นให'ได'พบวามีดังนี้
1. ด'านโครงสร'าง : องค5การบริหารสวนตําบลริม มีงานตามอํานาจหน'าที่เป8นจํานวนมาก บางเรื่องบาง
งานยังไมมีความชัดเจน อาจจะเพราะด'วยระเบียบ กฎหมายยังไมชัดเจน หรือการถายโอนภารกิจยัง
ไมมีความชัดเจน เด็ดขาด
2. ด'านบุคลากร : เจ'าหน'าที่ในองค5การบริหารสวนตําบล บางสวนยังไมได'รับการอบรมให'มีความรู'
ความสามารถตามตําแหนงหน'าที่ ไมสามารถบริหารงานให'เกิดความรวดเร็วได'ตามเปKาหมาย ภารกิจถายโอนมี
ปริมาณงานหลายด'าน คนเดียวรับผิดชอบงานหลายประเภท
3. ด'านงบประมาณ : งบประมาณที่ได'รับการจัดสรรไมคงที่และไมแนนอน เนื่องจากปNญหาภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย การดูแลปNญหาในพื้นที่ไมสามารถดูแลได'ทุกหมูบ'าน ต'องใช'จายงบประมาณอยางประหยัด
แตต'องคงประสิทธิภาพ และความสมบูรณ5ของงาน
O หรือ Opportunitiesซึ่งพิจารณาจากปNจจัยตางๆ ภายนอกองค5กรที่เอื้อประโยชน5ให'ซึ่งเป8น
โอกาสที่ชวยสงเสริมการบริหารงานการพัฒนา พบวามีดังนี้
1. องค5การบริหารสวนตําบล มีฐานะเป8นนิติบุคคล มีอิสระและอํานาจหน'าที่ในการบริหารจัดการภายใต'
ระเบียบข'อกฎหมายกําหนด ซึ่งนายกองค5การบริหารสวนตําบลมีอํานาจในการตัดสินใจ บริหารจัดการภายใน
เขตองค5การบริหารสวนตําบลได'อยางรวดเร็ว
2. รัฐบาลและกรมสงเสริมการปกครองท'องถิ่น สนับสนุนงบประมาณให'องค5การบริหารสวนตําบล ได'
บริหารจัดการในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
3. องค5การบริหารสวนตําบล และทุกหนวยงานในตําบล นําหลักการบริหารจัดการบ'านเมืองที่ดี
(Good Governance) มาใช'ปฏิบัติงาน เพื่อสร'างความโปรง ตรวจสอบได' ตามพระราชบัญญัติข'อมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540
4. องค5การบริหารสวนตําบล มีการติดตอประสานงานและได'รับความรวมมือเป8นอยางดี จากหนวยงาน
สมาคม ชมรม และสวนราชการตาง ๆ ในพื้นที่ เชน ชมรมผู'สูง อสม. อปพร. ตํารวจ หมูบ'าน โรงเรียน
สถานีอนามัย วัด ทําให'การบริหารงานในพื้นที่เป8นไปด'วยความเรียบร'อย
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T หรือ ThreatsพิจารณาจากปNจจัยตางๆภายนอกองค5กรที่เป8นอุปสรรคตอการดําเนินงาน
เป8นข'อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล'อมภายนอก ซึ่ง
องค5การบริหารสวนตําบลริม จําเป8นต'องปรับกลยุทธ5การบริหารให'สอดคล'องและพยายามขจัดปNญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นให'หมดไป พบวามีดังนี้
1. สภาพเศรษฐกิจในปNจจุบันที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย สงผลกระทบในด'านการทํางาน และการดูแล
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. การติดตอประสานงานในระหวางหนวยงานในระดับจังหวัดขาดความรวมมือ และมีหลายหนวยงาน
ที่เข'าไปดําเนินงานในพื้นที่ทับซ'อนกับองค5การบริหารสวนตําบล ที่เข'าไปดําเนินการเชนกัน
3. รัฐบาลผลักภาระหลายประการให'องค5การบริหารสวนตําบลรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในขณะที่งบประมาณ
ที่ได'รับการจัดสรรมีปริมาณเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน'อย ซึ่งไมเพียงพอตอการบริหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลริม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร5ด'านการสร'างระบบการจัดการความรู'และการพัฒนากําลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรู'ในองค5กร
1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหนวยงานตางๆในสังกัด อบต.
1.3 แผนงานด'านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย5พัฒนาข'าราชการ อบต.
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝdกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร5ด'านการฝdกอบรม
2.1 แผนงานฝdกอบรมบุคลากรตามความจําเป8น

(หลักสูตรกลาง)

2.2 แผนงานฝdกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ

(หลักสูตรเฉพาะด'าน)

14

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร5ด'านการสร'างองค5กรแหงการเรียนรู' (learning Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรู'เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร5และการพัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสร'างเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร5จังหวัด
3.3 การวิเคราะห5การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด'วยเทคนิค SWOT Analysis ด'านบุคลากร
จุดแข็ง (Sternths : S)
1.ผู'บริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให'ทุนการศึกษาตอ
2.บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3.กรมสงเสริมให'ความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนดแนวนโยบายให'พนักงานเทศบาลได'ศึกษาตอถึง
ระดับปริญญาโทด'วยการเตรีริมความพร'อมด'านสถานที่ศึกษา และแนวทางการให'ทุนการศึกษา
4.บุคลากรมีความก'าวหน'าในสายงาน เยื่องจากองค5กรปกครองสวนท'องถิ่นได'ขยายใหญ ปรับขนาดเป8นขนาด
กลาง และมีแนวโน'มที่จะจัดตั้งเป8นเทศบาลตําบลในอนาคต
5.พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเข'าถึงระบบสารสนเทศได'อยางทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร5เน็ตภายในสํานักงาน
จุดออน (Weaknesses : W)
1.สํานักงานมีความคับแคบ ไมเพียงพอในการให'บริการ
2.จํานวนพนักงานสวนตําบลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวาจํานวนบุคลากร
3.พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ'างบางสวนไมมีความชํานาญในงานที่ปฎิบัติ
โอกาส (Opportunities : O)
1.กรมสงเสริมให'ความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
2.การเข'าถึงระบบสารสนเทศ เชน การค'นหาข'อมูลด'วยอินเตอร5เน็ต เป8นต'น
3.พนักงานสวนตําบลมีความก'าวหน'าตามสายงาน
4.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'ซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานด'วยการศึกษาดูงาน
5.มียุทธศาสตร5รวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน
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อุปสรรค (Threat : T)
1.พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรู'งาน
2.พนักงานสวนตําบลขาดความรู' ความเข'าใจ เรื่องวินัย
3.งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต'องใช'อยางจํากัด
4.งบประมาณในการพัฒนามุงเน'นในด'านการพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน มากกวาการพัฒนาคน

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
คณะกรรการจัดทําแผนบุคลากรขององค5การบริหารสวนตําบลริม ได'พิจารณาจากภารกิจในข'อ
5 สามารถแยกภารกิจหลัก และภารกิจรอง เพื่อให'การพัฒนามีความเหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ ได'ดังนี้
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลริม
1. การปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐาน
2. ด'านการสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด'านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร'อย
4. ด'านการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
5. ด'านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด'านสงเสริมการศึกษา
7. การปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรองขององคการบริหารสวนตําบลริม
1. การฟabนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีท'องถิ่น
2. การสงเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร
3. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. ด'านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
7. สรุปป2ญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร,างสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
คณะกรรมการจัดทําแผนบุคลากรขององค5การบริหารสวนตําบลริม ได'พิจารณาจากภารกิจ
สภาพพื้นที่ ผลสรุปจากการวิเคราะห5 (S.W.O.T.)และงบประมาณขององค5กร และปNญหาตางๆ แล'ว จึงกําหนด
โครงสร'างแบงสวนราชการขององค5การบริหารสวนตําบลริม ออกเป8น 4 กอง ได'แก
1. สํานักงานปลัด อบต.
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โดยมีกรอบอัตรากําลังทั้งสิ้น จํานวน 16 อัตรา พนักงานจ'างตามภารกิจ 10 อัตรา
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จากการวิ เ คราะห5 ยุ ทธศาสตร5 / อํ า นาจหน' า ที่ ต ามกฎหมาย และ SWOT ศั กยภาพขององค5 กร สามารถนํ า มา
วิเคราะห5กําหนดตําแหนงอัตรากําลังขององค5การบริหารสวนตําบลริม เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร5การ
พัฒนาได'ดังนี้
1. นักบริหารงานท'องถิ่น ( ปลัด อบต. )

จํานวน 1 ตําแหนง

2. นักบริหารงานท'องถิ่น ( รองปลัด อบต. )

จํานวน 1 ตําแหนง

สํานักงานปลัด
มีหน'าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค5การบริหารสวนตําบล และราชการที่มิได'กําหนดให'
เป8นหน'าที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองค5การบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในองค5การบริหารสวนตําบล ให'เป8นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค5การบริหารสวนตําบล
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หัวหน'าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไปอํานวยการต'น) จํานวน

1

ตําแหนง

2. นักวิเคราะห5นโยบายและแผน ชํานาญการ

จํานวน

1

ตําแหนง

3. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

จํานวน

1

ตําแหนง

4. เจ'าพนักงานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน จํานวน

1

ตําแหนง

5. เจ'าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

จํานวน

1

ตําแหนง

6. ผู'ชวยเจ'าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)

จํานวน

2

ตําแหนง

7. พนักงานขับรถยนต5 (ทักษะ)

จํานวน

1

ตําแหนง

8. คนงานทั่วไป (ทักษะ)

จํานวน

1

ตําแหนง
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กองคลัง
มีหน'าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจ'าง คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งาน
เกี่ยวกับ การจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงิน รายได'และรายจายอื่น ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือนประจําป= งานเกี่ยวกับการ
พัสดุของ องค5การบริหารสวนตําบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข'องและที่ได'รับมอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู'อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังอํานวยการต'น )

จํานวน

1

ตําแหนง

2. นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ

จํานวน

1

ตําแหนง

3. นักวิชาการจัดเก็บรายได' ปฏิบัติการ

จํานวน

1

ตําแหนง

4. เจ'าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน

จํานวน

1

ตําแหนง

5. ผู'ชวยเจ'าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ)

จํานวน

1

ตําแหนง

กองชาง
มีหน'าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข'อมูลทางด'านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสร'าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสร'างและซอมบํารุง งานควบคุมการกอสร'างและซอมบํารุง งานแผนงาน ด'าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ5
อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข'องและที่ได'รับมอบหมาย
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มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู'อํานวยการกองชาง ( นักบริหารงานชางอํานวยการต'น ) จํานวน

1

ตําแหนง

2. นายชางโยธา ชํานาญงาน

จํานวน

1

ตําแหนง

3. ผู'ชวยนายชางโยธา (คุณวุฒิ)

จํานวน

1

ตําแหนง

4. พนักงานสูบน้ํา (ทักษะ)

จํานวน

2

ตําแหนง

5. 8oงานสูบน้ํา (ทักษะ)

จํานวน

1

ตําแหนง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน'าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค5การบริหารสวนตําบลอันได'แก การ
จัดการศึกษากอนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งานบริหารจัดการ ศูนย5
พัฒนาเด็กเล็ก การเตรีริมพร'อมการรับถายโอนการจัดการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจ กรร
พัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีสวนรวมสนับสนุนสงเสริมการจัด การศึกษาแก
สังกัดตาง ๆ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปNญญาท'องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข'อง และที่ได'รับ
มอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู'อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษาอํานวยการต'น )จํานวน 1
ตําแหนง
2. ครูผู'ดูแลเด็ก (ค.ศ.1)
จํานวน 2 ตําแหนง
3. ผู'ชวยครูผู'ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ/คุณวุฒิ)

จํานวน

2

ตําแหนง
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8. โครงสร,างการกําหนดสวนราชการ
8.1 โครงสร,าง
8.1 จากการที่องค5การบริหารสวนตําบลริมได'กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการนั้น ทําให'องค5การ
บริหารสวนตําบลริม ต'องกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลและกําหนดโครงสร'างสวนราชการให'ตรงกับภารกิจดังกลาว
ดังนี้
โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังป2จจุบัน
1.สํานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ จัดทําคําสั่ง ประกาศ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข'อมูล

1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข'อมูลและประชาสัมพันธ5
- งานงบประมาณ
1.3 งานกฏหมายและคดี
- งานร'องร'องเรียน ร'องทุกข5
- งานข'อบัญญัติระเบียบ
- งานกฎหมาย
- งานอุทธรณ5 ร'องทุกข5

โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังใหม
1.สํานักงานปลัด อบต.
1.2 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ จัดทําคําสั่ง ประกาศ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว
- งานเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร'อยฯ
- งานสิทธิสวัสดิการข'าราชการและลูกจ'าง
- งานกิจการสภา อบต.
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข'อมูล
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข'อมูลและประชาสัมพันธ5
- งานงบประมาณ
1.3 งานนิติการและการพาณิชย5
- งานร'องเรียน ร'องทุกข5
- งานข'อบัญญัติและระเบียบ
- งานกฎหมายและคดี

หมายเหตุ
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โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังป2จจุบัน
1.4 งานสงเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานสงเสริมการเสริมการเกษตร

โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังใหม
1.4 งานสงเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานสงเสริมการเสริมการเกษตร

1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม

1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม

1.6 งานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอํานวยการ
- งานปKองกัน
- งานฟabนฟู
- งานปKองกันยาเสพติด

1.6 งานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอํานวยการ
- งานปKองกัน
- งานฟabนฟู
- งานปKองกันยาเสพติด

1.7 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห5
- งานศูนย5เยาวชน
- งานการกีฬา
- งานฝdกอบรมพัฒนาการ

1.7 งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห5และพัฒนาชุมชน
- งานศูนย5เยาวชน
- งานสงเสริมเด็ก สตรี คนชราและผู'พิการ

1.8 งานพัฒนาแหลงทองเที่ยว

1.8 งานพัฒนาแหลงทองเที่ยว

- งานพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ
- งานสงเสริมทุนอาชีพดําเนินงาน
- งานข'อมูลและประชาสัมพันธ5

หมายเหตุ
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โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังป2จจุบัน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงิน เบิกจายเงิน
- งานทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังใหม
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงิน เบิกจายเงิน
- งานทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

2.2. งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.2. งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได'
- งานภาษีอากร คาธรรมเนีรมิ และคาเชา
- งานพัฒนารายได'
- งานควบคุมกิจการการค'า และคาปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได'

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได'
- งานภาษีอากร คาธรรมเนีรมิ และคาเชา
- งานพัฒนารายได'
- งานควบคุมกิจการการค'า และคาปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได'

2.4 งานทะเบียนทรัพย5สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย5สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภณ
ั ฑ5

2.4 งานทะเบียนทรัพย5สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย5สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภณ
ั ฑ5

หมายเหตุ
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โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังป2จจุบัน
3. กองชาง
3.1 งานกอสร'าง
- งานกอสร'างและบูรณะถนน
- งานกอสร'างสะพาน เขื่อนทดน้ํา
- งานข'อมูลกอสร'าง

โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังใหม
3. กองชาง
3.1 งานกอสร'าง
- งานกอสร'างและบูรณะถนน
- งานกอสร'างสะพาน เขื่อนทดน้ํา
- งานข'อมูลกอสร'าง

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสร'างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข'อมูล

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสร'างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข'อมูล

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟKาสาธารณะ
- งานระบายน้ํา

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟKาสาธารณะ
- งานระบายน้ํา

3.4 งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังและพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

3.4 งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังและพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

หมายเหตุ
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โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังป2จจุบัน
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา

โครงสร,างตามแผนอัตรากําลังใหม
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
-บริหารงานธุรการ
-บริหารงานบุคคลและจัดทําทะเบียนประวัติ
บุคลากร
-ดําเนินการจัดซื้อจัดจ'าง เบิกจายเงินและ
จัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ

4.2 งานสงเสริมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
นันทนาการ
- งานสงเสริม ศาสนา
- งานสงเสริมวัฒนธรรม
- งานอนุรักษ5ประเพณี

4.2 งานสงเสริมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
- งานสงเสริม ศาสนา
- งานสงเสริมวัฒนธรรม
- งานอนุรักษ5ประเพณี

4.3 งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานกีฬา
- งานนันทนาการ

4.3 งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานกีฬา
- งานนันทนาการ

4.4 งานศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข'อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล

4.4 งานศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข'อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล

4.5 งานสงเสริมกิจการโรงเรียน
- งานข'อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานสงเสริมการศึกษา

4.5 งานสงเสริมกิจการโรงเรียน
- งานข'อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานสงเสริมการศึกษา

หมายเหตุ
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9. ภาระคาใช,จายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(1) เงินเดือน งบประมาณที่ใช'จายเกี่ยวกับ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มอื่นๆ ของ
องค5การบริหารสวนตําบลริมแยกได'ดังนี้
1. เงินเดือนข'าราชการ (พนักงาน)
2. เงินประจําตําแหนงผู'บริหารสวนของข'าราชการ(พนักงาน)
3. เงินคาตอบแทนที่จายนอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน
-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู'รบ (พ.ส.ร.)
-เงินประจําตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
-เงินวิทยฐานะ
ฯลฯ
(2) ภาระคาใช'จายที่เพิ่มขึ้น
(3) ภารคาใช'จายรวม
(4) ประโยชน5ตอบแทนอื่น
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12. แนวทางการพัฒนาข,าราชการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลริม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาข,าราชการองคการบริหารสวนตําบลริม พ.ศ. 2561-2563
บทนํา
1.ความสําคัญ
ทรัพยากรบุคคลขององค5กร เป8นปNจจัยนําไปสูความสําเร็จตามเปKาหมายที่สําคัญยิ่งขององค5กร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในสภาวะการปNจจุบันที่บริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ด'วย
กระแสโลกาภิวัตน5 ทําให'ความรู'ที่เกิดขึ้นได'รับการสื่อสารในหลายชองทาง องค5กรตางๆ จําเป8นต'องมีการพัฒนา
ปรับตัว ตลอดเวลา เพื่อให'สามารถแขงขันและตอบสนองตอความต'องการของผู'รับบริการ กอให'เกิดแนวทางการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป8นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานของ
องค5กรปกครองสวนท'องถิ่น และการที่จะทําให'บุคลากรทํางานได'อยางมีประสิทธิภาพ จําเป8นที่จะต'องได'รับการ
พัฒนาอยูตลอดเวลา ประกอบกับหลักเกณฑ5ของ ก.จังหวัด กําหนดให'สวนราชการต'นสังกัดมีหน'าที่ดําเนินการให'
มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และสร'างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให'เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีเจตนารมณ5ที่จะ
พัฒนาข'าราชการให'เป8นผู'กว'าง รอบรู' รู'ลึกและรู'ทัน เพื่อเป8นแรงผลักดันที่สําคัญขององค5กร อีกทั้งทําให'บุคลากรมี
คานิริมการปฏิบัติงานที่มุงเน'นประโยชน5ของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค5การบริหารสวนตําบลริม จึงได'จัดทํายุทธศาสตร5การพัฒนาข'าราชการโดยให'สอดคล'องและ
ประยุกต5ตามยุทธศาสตร5การพัฒนาข'าราชการ พ.ศ. 2561-2563 ขึ้น
2. หลักการ
เพื่อเป8นการบมเพาะ ปลูกฝNง และสร'างเสริมให'ข'าราชการองค5การบริหารสวนตําบลริม เป8น
ข'าราชการมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ5ในการปฏิบัติราชการ เพื่อกอให'เกิดการเปลี่ยนการ
พัฒนา ทั้งในด'านเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารงาน ที่ดีขึ้น มีความโปรงใส กอให'เกิดประโยชน5กับพื้นที่และ
ประชาชนโดยทั่วไป
3. วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาบุคลากรให'มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความก'าวหน'า และมีความสุข”
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4. พันธกิจ
๑. พัฒนาบุคลากรให'มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
๒. สร'างวัฒนธรรมองค5กรให'มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'
๓. เสริมสร'างคุณธรรม จริยธรรมในองค5กร
๔. เสริมสร'างบรรยากาศในการทํางานเพื่อคุณภาพชีวิตการทํางาน และความสุขของบุคลากร
5. เปYาประสงค
5.1 เพื่อให'เกิดการปรับเปลี่ยนกลไกในการปฏิบัติงานขององค5การบริหารสวนตําบลริม
โดยเฉพาะการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเปyดโอกาสให'ภาคสวนตางๆ เข'ามามีสวนรวมมากขึ้น
5.2 กอให'เกิดความเข'มแข็งและมีจิตสํานึกในหน'าที่ของข'าราชการเพื่อให'การจัดสรรทรัพยากร
ให'เกิดความเป8นธรรมในสังคม
6. ตัวชี้วัดและเปYาหมาย
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาข'าราชการองค5การบริหารสวนตําบลริม ชวง พ.ศ.2561
- 2563 ได'รับการเสริมสร'างตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 ระดับความโปรงใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมขององค5การบริหารสวนตําบลริม เพิ่มสูงขึ้น
ไมน'อยกวา ร'อยละ 20 เมื่อเทียบระหวางป= 2563 กับป= 2560
6.3 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนผู'รับบริการ อยูในระดับไมตอกวา ร'อยละ 85
6.4 ระดับความพึงพอใจของผู'รับบริการ อยูในระดับไมต่ํากวาร'อยละ 85
6.5 ร'อยละ 85 ของข'าราชการและลูกจ'างองค5การบริหารสวนตําบลริม มีความพึงพอใจในแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร

7. ยุทธศาสตรในการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป8นแนวทางการปฏิบัติให'กับ
ข'าราชการและพนักงานจ'างโดยมีกิจกรรมดังนี้
1) จัดให'มีแนวทางและการดําเนินการยกยองบุคลากร เพื่อเป8นต'นแบบ
2) สร'างองค5กรให'มีความโปรงใส และมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
3) กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข'าราชการ ลูกจ'างและพนักงานจ'าง
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ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน5 สร'างทักษะและพัฒนาข'าราชการโดยมี
กิจกรรมดังนี้
1) ปลูกจิตสํานึกผานแนวทางต'นแบบ เชน พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และ
พระบรมราโชวาท
2) หลักสูตรฝdกอบรมและโครงการพัฒนาที่เหมาะสมของข'าราชการแตละตําแหนงทั้งที่จัดเอง
และหนวยราชการอื่นจัดทํา
3) สร'างองค5กรให'เป8นองค5กรแหงการเรียนรู' และการจัดองค5ความรู'
4) การกําหนดให'มีการปฐมนิเทศข'าราชการ และพนักงานจ'าง บรรจุใหม
ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) สร'างกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให'มีความโปรงใส
2) กําหนดหลักเกณฑ5การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให'บุคลากรทุกคนทราบ
ลวงหน'า
ยุทธศาสตรที่ 4 การสร'างกระบวนการมีสวนรวมและความสามัคคีโดยมีกิจกรรมดังนี้
1) เปyดโอกาสให'บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนา
2) เปyดโอกาสให'ภาคประชาชนเข'ามามีสวนรวมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและการ
พัฒนา
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8. รายละเอียดของกิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1
กิจกรรม
1.จัดให'มีแนวทางและ
การดําเนินการยกยอง
บุคลากร เพื่อเป8นต'นแบบ
2.สร'างองค5กรให'มี ความ
โปรงใส และมีศักดิ์ศรี
(Organization
Integrity)
3.กําหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของ
ข'าราชการ ลูกจ'างและ
พนักงานจ'าง

ยุทธศาสตรที่ 2
กิจกรรม
1.ปลูกจิตสํานึกผาน
แนวทางต'นแบบ เชน
พระราชกรณียกิจ พระ
ราชจริยวัตร และพระ
บรมราโชวาทฯลฯ
2.หลักสูตรฝdกอบรมและ
โครงการพัฒนาที่
เหมาะสมของข'าราชการ
แตละตําแหนงทั้งที่จดั เอง
และ หนวยราชการอื่น
จัดทํา
3.สร'างองค5กรให'เป8น
องค5กรแหงการเรียนรู'
และการจัดองค5ความรู'

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ

ตัวชี้วัด

- กําหนดเกณฑ5และดําเนินการประกาศเกียรติ
คุณแกข'าราชการ พนักงานจ'างเพื่อเป8นต'นแบบ
ในการยึดถือปฏิบัติ
- สร'างชองทางการเผยแพรข'อมูลขาวสารที่
หลากหลาย
- เปyดเผยกระบวนการขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

- ในแตละป=งบประมาณ มีการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคลกร ต'นแบบ
จํานวน 2 ครั้ง
- อบต.ริม เปyดให'บุคคลทั่วไปในการ
เข'าถึงการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
และสะดวก
- บุคลากรในองค5กรได'รับทราบ
กระบวนการประเมินประสิทธิภาพ
ลวงหน'าการประเมินทุกรอบ
- สร'างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให'บุคลากร - อบต.ริม มีมาตรฐานคุณธรรม
ทุกคนถือปฏิบัติ
จริยธรรม ให'ข'าราชการ พนักงานจ'าง
ถือปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ

ตัวชี้วัด

- น'อมนําพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร
และพระบรมราโชวาทมาให'บุคลากรยึดถือใน
การปฏิบัติงานและการดํารงชีวติ

- ข'าราชการและพนักงานจ'าง ได'นํา
แนวทางพระราชกรณียกิจ พระราช
กิจวัตร พระบรมราโชวาท มาเป8น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และการ
ดําเนินชีวิต
- วิเคราะห5สภาพปNญหาที่มีผลตอการปฏิบัติงาน - โครงการอบรมของ อบต. ตรงตาม
- กําหนดโครงการอบรมเพื่อนําความรู'ไป
ปNญหาที่เกิดขึ้น และตามความ
แก'ปNญหา
ต'องการของข'าราชการ
- สอบถามบุคลากรประสงค5จะต'องการพัฒนา - ข'าราชการ ได'การสงเสริมเข'าอบรม
ด'านใด
ตามความเหมาะสมแตละตําแหนง
- สงเสริมให'บุคลากรศึกษาเพิ่มเติม
- จัดองค5ความรู'ด'านตางๆ ไว'ให'บุคลากรได'
ทําการศึกษา

4.การกําหนดให'มีการ
- ข'าราชการ,พนักงานจ'างทีบ่ รรจุใหมต'องได'รับ
ปฐมนิเทศข'าราชการ และ การปฐมนิเทศทุกคน
พนักงานจ'าง บรรจุใหม

- ข'าราชการ อบต.ริม เป8นบุคลากรที่
มีความรู'ที่หลากหลาย
- ภายในองค5กร มีสื่อความรู'ที่
หลากหลายให'ข'าราชการได'ศึกษา
สืบค'น ในแตละด'าน
- ข'าราชการ ,พนักงานจ'างทีบ่ รรจุ
ใหม ได'รับการปฐมนิเทศกอนเข'า
ปฏิบัติงานทุกคน
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ยุทธศาสตรที่ 3
กิจกรรม
1.สร'างกระบวนการการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ให'มี
ความโปรงใส
2.กําหนดหลักเกณฑ5
การประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให'
บุคลากรทุกคนทราบ
ลวงหน'า
ยุทธศาสตรที่ 4
กิจกรรม
1.เปyดโอกาสให'บุคลากร
ทุกคนมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็น แนว
ทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนา
2.เปyดโอกาสให'ภาค
ประชาชนเข'ามามีสวน
รวมการเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนา

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ
-ใช'ระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบเปyด
-มีการทําความตกลงระหวางผู'ประเมินและ
ผู'รับการประเมิน กอนทําการประเมินทุกรอบ

ตัวชี้วัด
-การประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข'าราชการ
พนักงานจ'าง เกิดจากข'อเสนอของ
ผู'ถูกประเมิน และทําความตกลง
กับผู'ประเมิน
-ประกาศหลักเกณฑ5 แนวทางการประเมินให' -อบต.ริม มีการกําหนดหลักเกณฑ5
บุคลากรทุกคนทราบกอนทุกรอบการ
ตางๆ เชน การลา การมาสาย และ
ประเมิน
หลักเกณฑ5อื่นๆ ที่จําเป8น ประกาศ
ให'ข'าราชการ พนักงานจ'างได'รับ
ทราบกอนรอบการประเมินทุกครั้ง

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ
-เปyดโอกาสให'บุคลากรทุกคนได'แสดงความ
คิดเห็นแนวทางการพัฒนาข'าราชการ เพื่อ
เป8นข'อมูลให'ผู'บริหารประกอบการบริหาร

ตัวชี้วัด
-ผู'บริหารของ อบต.ริม
นํา
ข'อเสนอของบุคลากรภายใน
องค5กร ประกอบการบริหารงาน

-เปyดโอกาสให'ประชาชนที่อยูในขายรับ
บริการ ได'แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางที่
ต'องการให'บุคลากร อบต.ริมให'บริการตอ
ประชาชน

-ผู'บริหารของ อบต.ริม
นํา
ข'อเสนอแนะของประชาชนมา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
ของ อบต.ริม
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9. แผนปฏิบัติการรายป ชวงระหวางป 2561-2563
แผนปฏิบัติการการพัฒนาข,าราชการองคการบริหารสวนตําบลริมปงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรม

โครงการ

สร'างองค5กร
ให'เป8นองค5กร
แหงการ
เรียนรู' และ
การจัดองค5
ความรู'

อบรมให'
ความรู'คู
คุณธรรมแก
บุคลากรใน
สังกัด

ขั้นตอน
1.สํานักปลัดองค5การบริหารสวนตําบลริม จัดทํา
โครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
2.นายกองค5การบริหารสวนตําบลริม จัดประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ โดยมีหัวหน'า
สวนราชการ พนักงานสวนตําบล เข'ารวมรับฟNง
รายละเอียด
3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.การประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู,รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

งบประมาณ
10,000
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาข,าราชการองคการบริหารสวนตําบลริมปงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม

โครงการ

ขั้นตอน

มีการปรับปรุง โครงการ Big
1.สํานักปลัดองค5การบริหารสวน
สภาพแวดล'อม Cleaning Day( ตําบลริม จัดทําโครงการเสนอขอ
ในการทํางาน กิจกรรม5 ส.) อนุมัติตามขั้นตอน
เพื่อให'เกิด
2.นายกองค5การบริหารสวนตําบล
สภาพการ
ริม จัดประชุมเพื่อชี้แจง
ทํางาน ที่ดี มี
รายละเอียดของโครงการ โดยมี
ความเป8น
หัวหน'าสวนราชการ พนักงานสวน
ระเบียบ มี
ตําบล เข'ารวมรับฟNงรายละเอียด
ความสะอาด
3.จัดเตรีริมวัสดุ อุปกรณ5 ที่ต'องใช'
ควบคูกันไปกับ
ในโครงการฯ
การเพิ่ม
4.ดําเนินการโครงการ Big
ประสิทธิภาพ
Cleaning Day(กิจกรรม 5 ส.)
และความ
โดยแบงพื้นที่การทําความสะอาด
ปลอดภัยในการ
ทั่วทั้งสํานักงานองค5การบริหารสวน
ปฏิบัติงาน
ตําบลริม
ประโยชน5ที่เห็น
5.ประเมินผลโครงการฯ โดย
ชัดเจนของการ
ภาพถายกอนการดําเนินการ และ
ดําเนินกิจกรรม
หลังการดําเนินการ
5ส

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู,รับผิด
ชอบ
สํานักงาน
ปลัด

งบประมาณ
ไมใช'
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาข,าราชการองคการบริหารสวนตําบลริมปงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม
สร'างองค5กร
ให'เป8น
องค5กรแหง
การเรียนรู'
และการจัด
องค5ความรู'

โครงการ
สงเสริมการ
คัดแยกขยะ
ภายใน
สํานักงาน
ขององค5การ
บริหารสวน
ตําบลริม

ขั้นตอน
1.สํานักปลัดองค5การบริหารสวนตําบล
ริม จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตาม
ขั้นตอน
2.นายกองค5การบริหารสวนตําบลริม
จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ โดยมีหัวหน'าสวนราชการ
พนักงานสวนตําบล เข'ารวมรับฟNง
รายละเอียด
3.แตงตั้งคณะทํางานติดตาม
ดําเนินการลดและการคัดแยกขยะ
ภายในสํานักงาน
4.คณะทํางานสงเสริมการคัดแยกขยะ
ฯ ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการ
จัดการขยะที่ถูกต'อง
5.สํารวจพื้นทีภ่ ายในและภายนอก
สํานักงานองค5การบริหารสานตําบลริม
และจัดเตรีริมสถานที่ ในการรวบรวม
ขยะแตละประเภท6.ประชาสัมพันธ5
โครงการให'บุคลากรและประชาชนผู'มา
ติดตอราชการ ทราบแนวทาง
7.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
8.การประเมินผลกิจกรรมตาม
โครงการ

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลา
มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู,รับผิดชอบ งบประมาณ
สํานักงานปลัด 20,000
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลริม
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข,าราชการ และลูกจ,างองคการบริหารสวนตําบลริม
-----------------------------------------------------อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท'องถิ่น (ก.ถ.) ได'กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข'าราชการพนักงาน และลูกจ'างขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่น ซึ่งได'
ประมวลขึ้นจากข'อเสนอแนะของผู'บริหารท'องถิ่น สมาชิกสภาท'องถิ่น ข'าราชการหรือพนักงานสวนท'องถิ่น ลูกจ'าง
ในองค5กรปกครองสวนท'องถิ่น และประชาชนผู'รับบริการจากองค5กรปกครองสวนท'องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค5เพื่อ
ให'ข'าราชการ พนักงาน และลูกจ'างขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่นโดยทั่วไปใช'ยึดถือเป8นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเป8นเครื่องกํากับความประพฤติของตน ได'แก
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกดี ซื่อสัตย5 สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน5ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน5สวนตน และไมมีผลประโยชน5ทับ
ซ'อน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต'อง เป8นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให'บริการแกประชาชนด'วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6. การให'ข'อมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถ'วน ถูกต'อง และไมบิดเบือนข'อเท็จจริง
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได'
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป8นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค5กร
องค5 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลริ ม ขอประกาศให' มาตรฐานทั้ ง 9 ประการดั ง กลาวข' า งต' น เป8
นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข'าราชการ และลูกจ'างของ องค5การบริหารสวนตําบลริม การฝ\าฝaน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให'ถือวาเป8นการกระทําผิดทางวินัย
ประกาศ ณ วันที่ 1

ตุลาคม

2560

(นายแหลมทอง สุทธไชย)
นายกองค5การบริหารสวนตําบลริม
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลริม
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข,าราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลริมจังหวัดนาน
พ.ศ. 2561
_______________
ตามที่ องค5 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลริ ม ได' ป ระกาศมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
ข'าราชการ และลูกจ'างขององค5การบริหารสวนริมลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตามนัริมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล'ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให'มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู'ดํารงตําแหนงทางการเมือง ข'าราชการ หรือเจ'าหน'าที่
ของรัฐแตละประเภท โดยให'มีกลไกและระบบในการบังคับใช'อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร'ายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝ\าฝaน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ให'
ถือวาเป8นการกระทําผิดทางวินัย
เพื่ อให' เ ป8 น ไปตามเจตนารมณ5 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั ก ราช ๒๕60
มาตรา ๒๗๙ องค5การบริหารสวนตําบลริมจึงให'ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ'างถึงและ
ให' จั ด ทํ า เป8 น ประมวลจริ ย ธรรมของข' า ราชการองค5 การบริห ารสวนตํา บลริ มแทน เพื่ อเป8น เครื่ องกํา กั บ ความ
ประพฤติของข'าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท'ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป8นต'นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายแหลมทอง สุทธไชย)
นายกองค5การบริหารสวนตําบลริม
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ประมวลจริยธรรมของข,าราชการ
ของ องค5การบริหารสวนตําบลริม
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
พ.ศ. 2560
_______________
ประมวลจริยธรรมของข'าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ5ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค5เพื่อ
๑. เป8นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข'าราชการ ที่สร'างความโปรงใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป8นสากล
๒. ยึดถือเป8นหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค5กรและระดับบุคคล
และเป8นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด'านตางๆของ องค5การบริหารสวนตําบลริมเพื่อให'การดําเนินงาน
เป8นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําให'เกิดรูปแบบองค5กรอันเป8นที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผู'รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู'มีสวนได'เสีย
๔.ให'เกิดพันธะผูกพันระหวางองค5กรและข'าราชการในทุกระดับ โดยให'ฝ\ายบริหารใช'อํานาจใน
ขอบเขต สร'างระบบความรับผิดชอบของข'าราชการตอตนเอง ตอองค5กร ตอผู'บังคับบัญชาตอประชาชน และตอ
สังคม ตามลําดับ
๕. ปKองกันการแสวงหาประโยชน5โดยมิชอบ และความขัดแย'งทางผลประโยชน5ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร'างความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช'เป8นคานิริมรวมสําหรับองค5กรและข'าราชการทุกคน พึงยึดถือเป8นแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎข'อบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข'อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข'าราชการของ องค5การบริหาร
สวนตําบลริม
“ข' า ราชการ” หมายถึ ง ข' า ราชการสวนท' อ งถิ่ น ข' า ราชการสวนท' อ งถิ่ น สามั ญ
ข'าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว'ในพระราชบัญญัติระเบียบข'าราชการสวนท'องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ'าง และลูกจ'างขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา องค5การบริหาร
สวนตําบลริม
ข'อ ๒ ให' นายกองค5การบริหารสวนตําบลริม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป_นคานิริมหลัก
สําหรับข,าราชการ ของ องค5การบริหารสวนตําบลริม
ข'อ ๓ ข'าราชการขององค5การบริหารสวนตําบลริม ทุกคน มีหน'าที่ดําเนินการให'เป8นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน5สวนรวม เป8นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให'บริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต'องยึดมั่นในคานิริมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป8นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย5 และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน5ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน5สวนตน และไมมีผลประโยชน5ทับ
ซ'อน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต'อง เป8นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให'บริการแกประชาชนด'วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การให'ข'อมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถ'วน ถูกต'อง และไมบิดเบือนข'อเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ ตรวจสอบได'
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค5กร
(๑๐) การสร'างจิตสํานึกให'ประชาชนในท'องถิ่นประพฤติตนเป8นพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนา
ชุมชนให'นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล'อมให'สอดคล'องรัฐธรรมนูญฉบับปNจจุบัน
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สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ข'อ ๔ ข' า ราชการขององค5 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลริ ม ต' อ งจงรั ก ภั ก ดี ต อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย5
ข'อ ๕ ข'าราชการขององค5การบริหารสวนตําบลริม ต'องเป8นแบบอยางที่ดีในการรักษาไว'และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข'อ ๖ ข'าราชการขององค5การบริหารสวนตําบลริม ต'องเป8นแบบอยางที่ดีในการเป8นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ข'อ ๗ ข'าราชการขององค5การบริหารสวนตําบลริม ต'องไมประพฤติตนอันอาจกอให'เกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหน'าที่
ข' อ ๘ ข' า ราชการขององค5 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลริ ม ต' อ งปฏิ บั ติ ห น' า ที่ อ ยางเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถด'วยความเสียสละ ทุมเทสติปNญญา ความรู'ความสามารถ ให'บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน'าที่ที่ได'รับมอบหมาย เพื่อให'เกิดประโยชน5สูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ข' อ ๙ ข' า ราชการขององค5 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลริ ม ต' อ งมุ งแก' ปN ญ หาความเดื อ ดร' อ นของ
ประชาชนด'วยความเป8นธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสร'างความเข'าใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ข'อ ๑๐ ข'าราชการขององค5การบริหารสวนตําบลริม ต'องปฏิบัติหน'าที่ด'วยความสุภาพ เรียบร'อย
มีอัธยาศัย
ข'อ ๑๑ ข'า ราชการขององค5การบริ หารสวนตํ า บลริม ต'องรักษาความลับ ที่ ได' จากการปฏิ บั ติ
หน'าที่ การเปyดเผยข'อมูลที่เป8นความลับโดยข'าราชการ/พนักงานจะกระทําได'ตอเมื่อมีอํานาจหน'าที่และได'รับ
อนุญาตจากผู'บังคับบัญชา หรือเป8นไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ข'อ ๑๒ ข'าราชการขององค5การบริหารสวนตําบลริ ม ต'องรักษา และเสริมสร'างความสามัคคี
ระหวางผู'รวมงาน พร'อมกับให'ความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข'อ ๑๓ ข'าราชการขององค5การบริหารสวนตําบลริม ต'องไมใช'สถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชน5ที่มิควรได'สําหรับตนเองหรือผู'อื่น ไมวาจะเป8นประโยชน5ในทางทรัพย5สินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน5อื่นใดจากผู'ร'องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข'องเพื่อประโยชน5ตางๆอันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน'าที่ของตน เว'นแตเป8นการให'โดยธรรมจรรยาหรือการให'ตามประเพณี
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ข'อ ๑๔ ข'าราชการขององค5การบริหารสวนตําบลริม ต'องประพฤติตนให'สามารถทํางาน
รวมกับผู'อื่นด'วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ5อันดี ต'องไมปyดบังข'อมูลที่จําเป8นในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผู'อื่นมาแอบอ'างเป8นผลงานของตน
สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข'อ ๑๕ บัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู
วินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
การประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อให'ข'าราชการครู และ
บุคลากรทางทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ(ชํานาญการพิเศษ) จะประเมินใน 6 เรื่อง ได'แก
1.พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย ได'แก การควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเองให'อยูใน
กฎระเบียบของหนวยงานและสังคมในกรณีมีความรับผิดชอบและซื่อตรงตอการปฏิบัติหน'าที่ โดยยึดถือประโยชน5
ที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวมเป8นสําคัญ
2.การประพฤติตนเป8นแบบอยางที่ดี ได'แก พฤติกรรมการปฏิบัติทั้งพฤติกรรมสวนตนและ
พฤติกรรมการปฏิบ'ติงาน ทั้งในเรื่องความสามัคคีและวิถีประชาธิปไตยในการดําเนินชีวิต
3.การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม ได'แก การประพฤติปฎิบัติตนในการดํารงชีวิตที่ยึดหลักความ
พอเพียง การหลีกเลี่ยงอบายมุข การรู'รักสามัคคีและวิถีประชาธิปไตยในการดําเนินชีวิต
4.ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ได'แก ความพึงพอใจและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน'าที่ด'วย
ความวิริยะ อุตสาหะ โดยมุงผลสําเร็จที่เป8นความเจริญก'าวหน'าของการจัดการศึกษา
5.ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ได'แก การปฏิบัติงานในหน'าที่โดยคํานึงถึงความถูกต'อง ความซื่อสัตย5
สุจริต และผลประโยชน5ของหนวยงานและผู'รับบริการเป8นสําคัญ
6.คานิริม และอุดมการณ5ของความเป8นครู และบุคลากรทางการศึกษา ได'แก คานิริมพื้นฐาน 5
ประการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
วินัยและการรักษาวินัย
1. ครูต'องรักษาวินัยที่บัญญัติเป8นข'อห'ามและข'อปฏิบัติไว'ในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
2.ครูต'องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป8นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยด'วยความบริสุทธ5ใจและมีหน'าที่วางรากฐานให'เกิดระบอบการปกครองเชนวา
นั้น
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3.ครูต'องปฏิบัติหน'าที่ราชการด'วยความซื่อสัตย5 สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ
อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใสรักษาประโยชน5ของทางราชการและต'องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
4.ครูต'องปฏิบัติหน'าที่ราชการให'เป8นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
หนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน5สูงสุดของผู'เรียนและไมให'เกิด
ความเสียหายแกทางราชการ
5.ครูต'องปฏิบัติตามคําสั่งของผู'บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน'าที่ราชการโดยชอบด'วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
6.ครูต'องตรงตอเวลา อุทิศเวลาของตนให'แกทางราชการและผู'เรียนจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน'าที่
ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได' การละทิ้งหน'าที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเป8นเวลาเกินกวาสิบห'าวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ5อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป8น
ความผิดวินัยร'ายแรง
7.ครูต'องประพฤติเป8นแบบอยางที่ดีแกผู'เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร'อย รักษาความ
สามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลตอผู'เรียนและระหวางข'าราชการด'วยกันหรือผู'รวมปฏิบัติราชการ ต'อนรับ ให'ความ
สะดวก ให'ความเป8นธรรมแกผู'เรียนและประชาชนผู'มาติดตอราชการ
8.ครูต'องไมกลั่นแกล'ง กลาวหาหรือร'องเรียนผู'อื่นโดยปราศจากความเป8นจริง
9. ครูต'องไมกระทําการหรือยอมให'ผู'อื่นกระทําการหาประโยชน5อันอาจทําให'เสื่อมเสียความ
เที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหน'าที่ราชการของตน
10.ครูต'องไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู'อื่นโดยมิชอบหรือนําเอาผลงานทาง
วิชาการของผู'อื่นหรือจ'างวานให'ผู'อื่นทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช'ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให'ได'รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ\าฝaนหลักการดังกลาวนี้เป8น
ความผิดวินัยอยางร'ายแรง
11. ครูต'องไมเป8นกรรมการผู'จัดการหรือผู'จัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล'ายคลึงกันนั้นในห'างหุ'นสวนหรือบริษัท
12.ครูต'องวางตนเป8นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน'าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข'องกับ
ประชาชนโดยต'องไมอาศัยอํานาจและหน'าที่ราชการของตนแสดงการฝNกใฝ\ สงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุม
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด
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13.ครูต'องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหน'าที่ราชการของตนมิให'เสื่อมเสีย
โดยไมกระทําการใดๆ อันได'ชื่อวาเป8นผู'ประพฤติชั่ว

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1. ครูต'องประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
2.ครูต'องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด'านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน5 ให'ทันตอการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
3.ครูต'องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย5สุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเป8นสมาชิกที่ดีขององค5กรวิชาชีพ
4.ต'องรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมให'กําลังใจแกศิษย5และผู'รับบริการตามบทบาทหน'าที่
อยางเต็มความสามารถ ด'วยความบริสุทธิ์ใจ
5.ครูต'องประพฤติปฏิบัติตนเป8นแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
6.ครูต'องไมกระทําตนเป8นปฏิปNกษ5ตอความเจริญทางกาย สติปNญญา จิตใจ อารมณ5 และสังคมของ
ศิษย5 หรือผู'รับบริการ
7.ครูต'องให'บริการด'วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน5จากการ
ใช'ตําแหนงหน'าที่โดยมิชอบ
8.ครูต'องชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสร'างสรรค5 โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร'างความ
สามัคคีในหมูคณะ
9. ครูต'องประสงค5ปฏิบัติตนเป8นผู'นําในการอนุรักษ5และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปNญญา สิ่งแวดล'อม รักษาผลประโยชน5ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป8นประมุข
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คุณธรรม จริยธรรมของครู
จริยธรรมเปKาหมายทั้งหมดมี 20 ประการ คือ
1.ครูต'องมีความขยันหมั่นเพียร
2.ครูต'องมีวินัยตนเอง
3.ครูต'องรู'จักปรับปรุงตนเอง
4.ครูต'องให'ความชวยเหลือผู'อื่น
5.ครูต'องบําเพ็ญประโยชน5เพื่อชุมชน
6.ครูต'องเสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน5
7.ครูต'องรู'จักเห็นอกเห็นใจผู'อื่น
8.ครูต'องมีความกตัญ„ูกตเวที
9.ครูต'องไมประมาท
10.ครูต'องปฏิบัติตอผู'อาวุโสในทางที่ดี
11.ครูต'องมีสัจจะและแสดงความจริงใจ
12.ครูต'องมีความเมตตากรุณา
13.ครูต'องมีความอดทน อดกลั้น
14.ครูต'องมีความซื่อสัตย5
15.ครูต'องมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา
16.ครูต'องมีการให'อภัย
17.ครูต'องประหยัดและอดออม
18.ครูต'องเอื้อเฟabอเผื่อแผ
19.ครูต'องมีความรับผิดชอบ
20.ครูต'องจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย5
สมรรถนะของครู การประเมินข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให'มีและเลื่อนวิทยฐานะจะต'อง
ประเมินสมรรถนะ 2 ด'าน ดังนี้
1.สมรรถนะหลัก ประกอบด'วย
1.1การมุงผลสัมฤทธิ์ ได'แก ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหน'าที่ได'มีคุณภาพถูกต'อง ครบถ'วน
สมบูรณ5 มีความคิดริเริ่มสร'างสรรค5และมีการพัฒนาผลงานให'มีคุณภาพอยางตอเนื่อง
1.2การให'บริการที่ดี ได'แก ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให'มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต'องการของผู'รับบริการ
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1.3การพัฒนาตนเอง ได'แก การศึกษาค'นคว'าหาความรู' ติดตามองค5ความรู'และเทคโนโลยีใหมๆ
ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
1.4การทํางานเป8นทีม ได'แก การให'ความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุน เสริมแรงให'กําลังใจแก
เพื่อนรวมงาน การปรับตัวเข'ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู'นํา ผู'ตาม ได'อยางเหมาะสม
2.สมรรถนะประจําสายงาน
2.1การออกแบบการเรียนรู' ได'แก ความรู' ความเข'าใจ และความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู'และนําไปใช'ในการจัดการเรียนรู'เพื่อพัฒนาผู'เรียนอยางได'ผล
2.2การพัฒนาผู'เรียน ได'แก การปลูกฝNงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค5และ
สุขภาพกาย จิตที่ดีให'ผู'เรียนสามารถอยูรวมกับผู'อื่นในสังคมได'อยางมีความสุข
2.3การบริหารจัดการชั้นเรียน ได'แก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การทําข'อมูล
สารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชาและการกํากับชั้นเรียนให'ผู'เรียนได'เรียนรู'เต็มศักยภาพและ
สามารถอยูรวมกันได'อยางราบรื่น
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หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช,ประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใช,ประมวลจริยธรรม
ข'อ ๑๖ ให' สํ า นักงานปลั ดองค5การบริห ารสวนตํ าบลริม มี หน' าที่ ควบคุ มกํ ากั บ การให' มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหน'าที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝNง สงเสริม ยกยองข'าราชการที่เป8นแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาข'อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ\าฝaนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให'นายก
องค5การบริหารสวนตําบลริมหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู'ร'องขอหรืออาจดําเนินการตามที่
นายกองค5การบริหารสวนตําบลริมหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได'
(๓) ให' ความชวยเหลื อและดู แลข' า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ยาง
ตรงไปตรงมา มิให'ถูกกลั่นแกล'งหรือถูกใช'อํานาจโดยไมเป8นธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกองค5การบริหารสวน
ตําบลริมหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมให'ความคุ'มครองตอข'าราชการผู'นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมต'องผาน
นายกองค5การบริหารสวนตําบลริมหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู'ตรวจการแผนดินก็ได'
(๔) คุ'มครองข'าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให'ถูกกลั่น
แกล'งหรือถูกใช'อํานาจโดยไมเป8นธรรม การดําเนินการตอข'าราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกย'าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข'อเท็จจริง
หรื อ วิ นั ย หรื อ กระทบตอสิ ทธิ หน' าที่ ของข' าราชการผู' นั้ น จะกระทํ ามิ ได' เว' นแตจะได' รั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล'ว
(๕) ทําหน'าที่ฝ\ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่น
(๖)ดํ า เนิ น การอื่ น ตามที่ กํา หนดในประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อตามที่ ค ณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเป8นอิสระของผู'ดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ข'อ ๑๗ ให' นายกองค5การบริหารสวนตําบลริมแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น
เพื่อควบคุม กํากับ ให'มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด'วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได'รับมอบหมาย เป8นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข'าราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผู'บริหาร
เลือกกันเองให'เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป8นข'าราชการที่ไมได'ดํารงตําแหนงสายงานผู'บริหารในองค5การ
บริหารสวนตําบลริม ที่ได'รับเลือกตั้งจากข'าราชการ พนักงานจ'าง และลูกจ'างขององค5การบริหารสวนตําบลริมนั้น
จํานวนสองคน
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(๔) กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิภายนอก ให'กรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให'เหลือสองคน ให' หัวหน'าองค5การบริหารสวนตําบลริมเป8นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจ
แตงตั้งผู'ชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได'ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต'องไมเคยถูกลงโทษทาง
วินัริมากอน
ข'อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน'าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและให'คําแนะนําในการใช'บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค5กรปกครองสวนท'องถิ่น
(๒) สอดสองดูแลให'มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค5กรปกครองสวนท'องถิ่น
ในกรณีที่มีข'อสงสัยหรือมีข'อร'องเรียนวามีการฝ\าฝaนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ5 การลงโทษ
ผู'ฝ\าฝaนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต'องไตสวนข'อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให'คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู'ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หน'าที่ ขอให'กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือห'างหุ'นสวน บริษัท
ชี้แจงข'อเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข'อง สงผู'แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให'ถ'อยคําเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู'ถูกกลาวหา หรือข'าราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือให'ถ'อยคํา หรือ
ให'สงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปNญหาอันเกิดจากการใช'บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค5กร
ปกครองสวนท'องถิ่น เมื่อได'วินิจฉัยแล'วให'สงคําวินิจฉัยให'คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน
ถ'าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได'วินิจฉัยเป8นอยางอื่นภายในเก'าสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให'คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป8นที่สุด
(๖) สงเรื่องให'ผู'ตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเป8นเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว'างหลายองค5กรปกครองสวนท'องถิ่น
(๗) คุ'มครองข'าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิให'ผู'บังคับบัญชาใช'อํานาจ โดยไมเป8นธรรมตอข'าราชการผู'นั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู'ตรวจการแผนดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให'นํากฎหมายวาด'วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช'บังคับ
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ข'อ ๑๙ กรณี มี ก ารร' อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว ามี เ จ' า หน' า ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ\ า ฝa น ประมวล
จริยธรรม ให' นายกองค5การบริหารสวนตําบลริมเป8นผู'รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข'อ ๒๐ การดําเนินการตามข'อ ๑๙ ให'ผู'รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมน'อยกวาสามคน เป8นผู'ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข'อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ\าฝaนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป8นการฝ\าฝaนจริยธรรมร'ายแรง
หรือไม ให'พิจารณาจากพฤติ กรรมของการฝ\าฝaน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคั ญและระดั บ
ตําแหนง ตลอดจนหน'าที่ความรับผิดชอบของผู'ฝ\าฝaน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล'อมแหง
กรณี ผลร'ายอันเกิดจากการฝ\าฝaน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข'อ ๒๒ หากการดํา เนินการสอบสวนตามข'อ ๒๐ แล'ว ไมปรากฏข'อเท็จจริ งวามีการฝ\าฝa น
ประมวลจริยธรรม ให'ผู'รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข'อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏข'อเท็จจริงวาเป8น
การฝ\าฝaนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเป8นความผิดทางวินัย ให'ผู'รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข'อ ๑๙
สั่งลงโทษผู'ฝ\าฝaนตามข'อ ๒๕ แตหากปรากฏวาเป8นความผิดทางวินัยให'ดําเนินการทางวินัย
ข'อ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู'ฝ\าฝaนตามข'อ ๑๙ ข'อ ๒๐ และ
ข'อ ๒๒ ให'นํ า แนวทางและวิ ธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่ วไปเกี่ย วกั บวิ นั ย และการรั กษาวิ นัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององค5กรปกครองสวนท'องถิ่น มาบังคับใช'โดยอนุโลม
ข'อ ๒๔ การสั่ งการของผู'รั บผิ ด ชอบดํ าเนิน การตามข' อ ๒๒ ให' ดํา เนิ นการตามนั้น เว'น แตจะ
ปรากฏข'อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให'ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข'อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ\าฝaนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเป8นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให'ดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อให'มีการแก'ไขหรือดําเนินการที่ถูกต'อง หรือตักเตือน หรือ
นําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเข'าสูตําแหนง การพ'นจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให'ผู'ฝ\าฝaนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได'รับการพัฒนาแล'วแตกรณี
ข'อ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข'อ ๒๒ แล'วให'
องค5การบริหารสวนริม ดําเนินการให'เป8นไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักช'า
ข'อ ๒๗ ผู'ถูกลงโทษตามข'อ ๒๕ สามารถร'องทุกข5หรืออุทธรณ5ตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค5การบริหารสวนตําบลริม ภายในสามสิบวัน นับแตวันได'ทราบการลงโทษ
ผู'ถูกลงโทษตามข'อ ๑๘ (๒) สามารถร'องทุกข5หรืออุทธรณ5ตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันได'ทราบการลงโทษ
ข'อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป8นที่สุดแล'ว ให'รายงานผลตอผู'ตรวจการแผนดินโดยเร็ว

58
บทเฉพาะกาล
ข'อ ๒๙ จัดให'มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร'อมดําเนินการปรับปรุงแก'ไข
ประมวลจริ ย ธรรมให' มี ค วามเหมาะสม (ถ' า มี ) และแจ' ง ให' ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด
คณะกรรมการข'าราชการสวนท'องถิ่น ซึ่งเป8นองค5กรกลางการบริหารงานบุคคลสวนท'องถิ่น และผู'ตรวจการ
แผนดินทราบตอไป

