
 
 
 
 
 

รายงานผลด าเนินการ 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 



รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุรี 
********************** 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 .น โย บ า ย ด้ า น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างระบบงานและการวางแผน
ก าลังคน 
 

- เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโสมมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ให้เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

- เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
วางแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

- เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ 
รัง  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล นาโสม   เกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 
 

- แผนอัตราก าลัง 3 ปีของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ในการ
วิ เคราะห์ อัตราก าลั งเพ่ื อจัดท ากรอบ
อัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการ 

- เส้นทางความก้าวหน้าในสาย 
อาชีพ 

- ทบทวนและปรับปรุง 
โครงสร้างองค์กรระบบงานและกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

- ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง   
3 ปี  (ป ระจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 
2564- 2566)  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม 

 

 
 

 



-2- 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 

-  การสรรหาข้าราชการ  และพนักงานจ้างให้
ทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลงหรือการสูญ เสี ย
ก าลังคน 
-  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  การคัดเลือก
ด าเนินไปอย่างโปร่งใส  และมีความเหมาะสม
กับต าแหน่งงาน 

- ต าแหน่งว่างในสายงานผู้บริหารให้  กสถ.
ด าเนินการสอบแข่งขันแทน 
- การประกาศรับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วน
ต าบล 
 

-  ก รณี ต าแ ห น่ งว่ า ง ใน ส าย งาน
ผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม  รายงานด าเนินการให้ กสถ.
ด า เนิ น ก ารส อบ แ ข่ งขั น แ ท น ใน
ต าแหน่งที่ว่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ
รับโอน/ย้าย  พนักงานส่วนต าบลสาย
งานผู้ปฏิบัติ 

 

3.นโยบายด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

- เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม   เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกจิและอ านาจหน้าที่ 

 

- ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง  
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใน
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

- มีประกาศองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาโสม  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้ า ง เ พ่ื อ ให้ ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ งข้ า ร าช ก ารแ ล ะ
พนักงานจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 

 

4.นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และรั กษ าวินั ย ขอ งบุ ค ล าก รใน
หน่วยงาน 

- เพ่ือให้บุคลากรยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของบุคลากร 

- ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดก าหนด 

- ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ 
พนักจ้างของ อบต.นาโสม 

- ประกาศองค์การบริหารส่วน 
ต าบลนาโสม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้ าราชการและพนั กงานจ้ าง
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
ตรวจสอบได ้
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5.นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

-  การสรรหาข้าราชการ  และพนักงานจ้างให้
ทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลงหรือการสูญ เสี ย
ก าลังคน 
-  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  การคัดเลือก
ด าเนินไปอย่างโปร่งใส  และมีความเหมาะสม
กับต าแหน่งงาน 

- ต าแหน่งว่างในสายงานผู้บริหารให้  กสถ.
ด าเนินการสอบแข่งขันแทน 
- การประกาศรับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วน
ต าบล 
 

-  ก รณี ต าแ ห น่ งว่ า ง ใน ส าย งาน
ผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม  รายงานด าเนินการให้ กสถ.
ด า เนิ น ก ารส อบ แ ข่ งขั น แ ท น ใน
ต าแหน่งที่ว่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ
รับโอน/ย้าย  พนักงานส่วนต าบลสาย
งานผู้ปฏิบัติ 

 

6.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร - เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับ
ใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
- เ พ่ื อ ให้ บุ ค ล า ก ร  ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
- เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน  
เน้นสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

- มีแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3  ปี  
(ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2564 - 
2566) 
- มีการถ่ายทอดความรู้  การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

- จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
3  ปี   (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564- 2566)  และประกาศใช้ 
 

 

7 .น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

- เพ่ือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสมได้รับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 
 

- จ านวนพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม - มีการจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับ
การฝึกอบรมให้ ตรงกับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและความต้องการ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
8.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- มีวิธีการในการก าหนดปัจจัยท าให้มั่นใจว่า
สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  
และพนักงานส่วนต าบลมีส่วนร่วมในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างาน 
- มีวิธีการในการก าหนดปัจจัยส าคัญต่าง ๆ ซึ่ง
มีผลต่อความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงใน
ในการท างาน 
 

- บุลากรเกิดแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงาน 

- สภาพแวดล้อมปลอดภัย  อาชีวอ 
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

- ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  
อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

- มีการจัดกิจกรรม 5 ส. และ
Big  Cleaning  Day   

- สวัสดิการพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  สิทธิค่า
รักษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้าน 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

 

 
ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1.1 เนื่องจากปี พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ประเทศไทย มีการแพร่ระบาดของเชื้อฯ สูงขึ้น ท าให้หน่วยงานต่างๆ เลื่อนการจับอบรม หรือบางครั้งก าหนดการล่วงเลยระยะเวลาภายในปี พ.ศ.2563 ท าให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมได้ตรงตามสายงาน 1.2 หน่วยงานก าหนดอบรมสัมมนารูปแบบออนไลน์ท าให้บุคลากรบางคนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน ท าให้ไม่สามารถเข้าการอบรมได้  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 1. ควรส่งเสริมหรือให้ค าแนะน าบุคลากรที่จะเข้ารับการอบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบออนไลน์ให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 

    
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 

พ.ศ.  2564 
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 
 

 



 

 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    

อ าเอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

พ.ศ. ๒๕64 
 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน  
และต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 

 

 

 



 

 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

“ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ า องค์การบริหารส่วนต าบล  
นาโสม 

 ข้อ ๒  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

ข้อ ๓  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

  (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 
             ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  (๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 



 

 

 

  (๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา 
             ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ 
        ปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ข้อ ๔  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 

ข้อ ๕  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ ๖  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ ๘   ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ ๑๐  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

ข้อ ๑๑  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่ อมีอ านาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๒  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 



 

 

 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่
รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ต่างๆ     
อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องประพฤติตนให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ   มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่ จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑  

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๖  ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่
เห็นเองก็ได ้

(๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่
ต้องผ่าน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่ าง ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย   หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น   จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

 

(๖)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด  

ข้อ ๑๗  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม 
ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   

  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  

  (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

 (๒)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 

(๓)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม  ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโสม นั้น  จ านวนสองคน 

(๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน   

ให้  หัวหน้าส านักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม  

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย   มีอ านาจ
หน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด   มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค า เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า  หรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 



 

 

 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา     

มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

  (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใช้บังคับ 

ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐  การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง   ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ  ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว   ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อ ๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย   

ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙  ข้อ ๒๐ 
และข้อ ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และ
การด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 



 

 

 

ข้อ ๒๔  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น  เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือ
ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง   การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๒๖  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  แล้ว  
ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

              ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  

 ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. ๒๕64 

 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ลงวันที่ ๒๖  กันยายน  
๒๕๔๘ ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้ว นั้น  

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้
มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่า เป็นการกระท าผิดทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่อ้างถึง  และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล นาโสม
แทน  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรม แนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕63 

 

 

(นายสมทรง  ช้างชนะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม



 

 

 

 

 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ที่  178  / ๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
***************************** 

 ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  ได้จัดท าคู่มือแนวทางการจัดท า
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพ่ือแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม  จึงขอแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นายสมทรง  ช้างชนะ   นายก อบต.   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม  รองนายก อบต.   กรรมการ 

 ๓. นายสุวรรณ กรทอง   รองนายก อบต.   กรรมการ 

 ๔. นางสาวทศพร เดชรักษา  ปลัด อบต.   กรรมการ 

 5. นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

 6. นายสุรศักดิ์  ป้องโส   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ  

 7. นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร  นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ 

 8. นางสังเวียน  ละออง   ตัวแทนประชาคมต าบล  กรรมการ 

 9. นายสมหมาย  กลิ่นผล   ตัวแทนประชาคมต าบล  กรรมการ 

 ๑0.นางสาวดาราพร  โพนเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการดังกล่าว ท าหน้าที่ร่วมจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ   ร่วมรับฟังความคิดเห็น ระดมสมองจากข้าราชการ  
ลูกจ้างและประชาชน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องโดยยึดถือหลักการการมีส่วนร่วมในการจัดท า ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ปฏิบัติ   และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสู่ความส าเร็จ 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   9   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

(นายสมทรง  ช้างชนะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 



 

 

 

 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ที่  179 / ๒๕63   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนเองในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 
ดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวทศพร  เดชรักษา  ปลัด อบต.  กรรมการ 
2. นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์  ป้องโส   ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
4. นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร  นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
5. นางสังเวียน ละออง   ตัวแทนประชาคมต าบล กรรมการ 
6. นายสมหมาย  กลิ่นผล  ตัวแทนประชาคมต าบล กรรมการ 
7. นางสาวดาราพร โพนเงิน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 

  โดยให้คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีหน้าที่ดังนี ้
  (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณี
ที่ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์   การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่
สอบสวน 
 
 
 
 
 

 
        (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา… 
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   (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น        เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน     
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค า วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  9   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

 (นายสมทรง  ช้างชนะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
.......................................................... 

                  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๑๕ แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.๒๕๔๒ และเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย            
จึงขอประกาศก าหนดการปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนี้ 
1.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
                  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐%) 
                  (๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน ๑๕ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท
ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
                  (๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาท างานสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง 
                  (4)ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
                  (5)ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบหกเดือน 
                  (๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการ 
                  (7) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ยกย่อง หรือได้รับรางวัลจาหน่วยงาน องค์กร สถาบันภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ซึ่งปรากฏซื้อเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

๒.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
                  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี (๖๐-๘๙%) 
                  (๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันรวมกันไม่เกิน ๒0 วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท ยกเว้น
การลาพักผ่อนประจ าปี) 
                  (๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาท างานสายเกิน คือ ๑๒ ครั้งป ี
                  (๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ ไม่ถูกสั่งพักราชการ                 
ไม่ขาดราชการ 
                  (5) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบสี่เดือน 
     
   3.ผู้ที่ไม่มีสิทธิ... 
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3.  ผู้ที่ไม่มีสิทธิการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
                  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า ๖0%) 
                   (๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันรวมกันไม่เกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท ยกเว้น
การลาพักผ่อนประจ าปี) 
                  (๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา มาท างานสายเกิน ๑๕ ครั้งป ี
                  (๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา ถูกลงโทษทางวินัย ขาดราชการ 
                  (๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา ปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือน 
                  หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.๕ ขั้น 
                  ๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วย ความสามารถและความอุตสาหะจน
เกิดผลดีแก่ราชการ 
                  ๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า โทษภาคทัณฑ์ 
                  ๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน 
                  ๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
                  ๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
                  ๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง 
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
                  7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายก อปท.ก าหนดเป็น 
หนังสือไว้ก่อนแล้ว 
                  ๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่ไม่ 
รวมถึงวันลา ดังนี้ 
                  ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ 
                  ข) ลาคลอดไม่เกิน ๙๐ วัน 
                  ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวไม่เกิน ๖0 วัน 
                  ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
                  จ) ลาพักผ่อน 
                  ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
                  ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 
 
 
     
   /หลักเกณฑ์... 
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                  หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น 
                  ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น ๑.๕ ชั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์ 
ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 
                  ๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ 
                  ๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
                  ๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเลี้ยงอันตรายมาก 
                  ๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
                  ๕) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และ 
งานนั้นเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
                  ๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
                  ในครึ่งปีที่แล้วมาหากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมาท างาน
สายตามจ านวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการลา และการมาท างานสายดังกล่าว ไปประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึงกระท า
ได้ก็ตาม 

 (๑) มาท างานสายเกิน ๑๕ ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า ๑0 วัน ผู้บังคับบัญชาควร
พิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะท าให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงิน
รางวัลประจ าปี 
                  (2) มาท างานสายเกิน 20 ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า 15 วัน ผู้บังคับบัญชาควร
รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

( นายสมทรง  ช้างชนะ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  

............................................. 

  โดยที่ ก. จ.  ก. ท. และ ก. อบต.ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู   ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

             ดังนั้น องค์การบริหารสาวนต าบลนาโสม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานรู ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖๔) ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาวนต าบล ให้ค านึงถึงระบบการบบริหาร
ผลงาน (Performance  Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนแบ่งออกเป็น      
๒ ส่วน ได้แก่ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตาม
ปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา แลความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน
คะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๒.๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๗๐) โดยประเมิน
จากการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และด้านอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
        /๒.๒ การประเมิน... 
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๒.๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ร้อยละ ๓๐) 

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และอบต.ก าหนด ได้แก่ 

๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

๓.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นการระบุ
จ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะ
ประจ าสายงาน ๓ ด้าน และสมรรถนะประจ าบริหาร ๔ ด้าน 

 ๓.๓ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะส าหรับพนักงานครู เป็นการระบุจ านวน
สมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่
ทางราชการ การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ การรักษาคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร  ชุมชน และสังคม 

 ๓.๔ พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะส าหรับลูกจ้างประจ าปี เป็นการระบุจ านวน
สมรรถนะที่ใช้ในกรประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน และสมรรถนะประจ าสาย
งาน ๓ ด้าน โดยก าหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ดังนี้ 

 (๑) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ โดยก าหนดสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 

 (๒) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลักโดยก าหนดสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒  

 (3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นด้วย
ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
 
 
 
          /๔. ระดับผลการ... 
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 ๔. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ให้
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ละปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละ
ระดับให้เป็นไปตามที่ ก.จ./ก.ท./ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 
 ๕. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ 
ก.จ./ก.ท./ก.อบต.  ก าหนดโดยอนุโลม 

                          ประกาศ ณ วันที่   ๘   เดือนตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

    (ลงชื่อ) 
(นายสมทรง  ช้างชนะ) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 

............................................. 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ 
ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน 
คะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒0) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจ าสายงานโดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดย
อนุโลม ดังนี้ 
   (๑) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 
   (๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะให้
ประเมินสมรรถนะหลัก   และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกับของ
พนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
   (๓) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ                
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒ 
 
 
          /หลักเกณฑ์.... 
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 2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด ได้แก่ 
  ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
  ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก  
๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน 

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
นาโสม ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.จ./ก.ท./ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ตามที่               
ก.จ./ก.ท./ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 

                               ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 

(นายสมทรง  ช้างชนะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง   มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและลงโทษพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

-------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน ซึ่งจะต้องดูแลและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการบริหารสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบริหารกิจการต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อผู้รับบริการ 

  เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นกลไกหนึ่งที่ถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการด าเนินกิจการ
ขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ หากปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มก าลังสติปัญญาและความสามารถ ดังนั้น การสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจและการลงโทษในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม จึงได้วางมาตรฐานการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและลงโทษเพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและ
ปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รายละเอียด  ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    8     มกราคม  พ.ศ.  2563 

 

 

 

(นายสมทรง  ช้างชนะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

…………………………………….…………  
   

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 18 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2563  ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 – 2566  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตราก าลังคน พัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการ
ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
   

   ประกาศ  ณ  วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2563 
 
    
 
      (นายสมทรง  ช้างชนะ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

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

 
 
 
 

         /กองช่าง... 
 
 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

1.ส านักปลัด อปท. (01) 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลดั) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่าง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชน/ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานผลิตน้ าประปา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการภารโรง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

2.  กองคลัง (04) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

เจ้าพนักงานพัสด/ุปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน/ 
ช านาญงาน 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 



 

 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

3.  กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่าง 

ครู (คศ.2) (อุดหนุนจากรัฐ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
(อุดหนุนจากรัฐ) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่าง 

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ผูม้ีคุณวุฒิ งบท้องถิ่น) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

รวม 26 26 26 26 - - -  


