แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
(พ.ศ. 2561-25๖๓)

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

คํานํา
ตามที่ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวัด สมุ ท รสาคร ได ป ระกาศคณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลจังหวัดสมุ ทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุ คคลของพนั กงานเทศบาล
ลงวั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2545 ในหมวด 14 กิ จ การอั น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล ส ว นที่ 4
การพั ฒ นาพนั กงานเทศบาล ได กํา หนดใหเทศบาลมีก ารพั ฒ นาพนั กงานเทศบาลก อนมอบหมายหนาที่
ใหปฏิบัติ โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูใตบังคับบัญชา 5 ดาน ไดแก ดานความรูทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว
และดานคุณธรรม จริยธรรม นั้น
ดัง นั้น เพื่อ ใหเ ปน ไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุท รสาคร เรื่อ ง หลัก เกณฑแ ละเงื่อ นไขการบริหาร
งานบุ ค คลของเทศบาล ข อ 297 เทศบาลตํ าบลบางปลา จึงได จั ดทํ าแผนการพั ฒ นาพนั กงานเทศบาล
(ประจําป งบประมาณ 25๖๑-25๖๓) ขึ้น โดยจัดทําใหส อดคลองกับ แผนอัต รากําลัง 3 ป
(ประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓) ของเทศบาลตํา บลบางปลา และจัด ทํา ใหค รอบคลุม ถึง บุค ลากร
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง

เทศบาลตําบลบางปลา
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สวนที่ 1
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
1.1 ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง
ๆ โดยเฉพาะการเร งรัด พั ฒนาทรั พยากรมนุษย และองค การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน
เพื่อแสวงหารูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม
1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลั กเกณฑ และวิธี การบริห ารกิจ การบานเมื องที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ระบุ ดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิ บัติ ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งต องสงเสริมและพัฒ นาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ให สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณ ของตางประเทศที่มี
ผลกระทบต อประเทศไทยโดยตรง ซึ่ งในการบริห ารราชการตามพระราชกฤษฎี กานี้ จ ะต องเปลี่ ย นแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข า ราชการ เพื่ อ ให ข า ราชการทุ ก คนเป น ผู มี ค วามรู ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม ต ลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
4. ตองมีการสรางความมีสว นรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลีย่ นความรูซึ่งกันและกัน
เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”

-21.3 ประกาศ ก.ท.จ. สมุทรสาคร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ในหมวด 14 กิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวนที่ 4 การพัฒ นาพนักงานเทศบาล ไดกํา หนดใหเ ทศบาล
มีก าร
พัฒ นาพนัก งานเทศบาลกอ นมอบหมายหนา ที ่ใ หป ฏิบ ัต ิ โดยกําหนดใหผูบั งคับ บัญ ชามีห นาที่ พัฒ นา
ผูใตบังคับบัญชา 5 ดาน ดังนี้
1. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
3. ดานการบริหาร
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว
5. ดานคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ใน
หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบางปลาจึงได
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลขึ้น โดยใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล และจัดทําให
ครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลทั้งหมด
1.4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
1. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง
1. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาคสวน
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน
ราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ตอเหตุการณ
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ
2. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ
3. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบ
3. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
ใหทันสมัยอยูเสมอ
4. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด
4. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
5. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดาน
ขวัญและกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและเจาหนาที่
วิชาการและดานพัฒนาบุคลากร
ทุมเทกําลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
1. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน 1. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
2. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ 2. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน
เทศบาล ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน ทําใหเกิด

ความรวมมือในการทํางานไดงาย
-31.5 ประเด็นที่ตองพัฒนา
1. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
2. ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางพนักงานเทศบาลใหเปนมืออาชีพ
3. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
4. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
6. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
7. พัฒนาการกระจายอํานาจ
8. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
1.6 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด
1. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร

2. วิเคราะหปญหา และขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

3. พิจารณาวาบุคลากรของหนวยงาน หรือสวนราชการภายใน
จุดใดที่ตองมีการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน
4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ตอคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ไดรับมอบหมาย
5. จัดสงบุคคลไปอบรม และจัดทําเอกสารการฝกอบรมที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
6. แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ที่ไดรับมอบหมา
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป
8. ประเมินผล

ผูมีหนาที่เกี่ยวของ
- ผูบริหาร
- หัวหนาสวนราชการ
- พนักงานทุกคน
- นักทรัพยากรบุคคล
- ผูบริหาร
- คณะกรรมการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- หัวหนาสวนราชการ
- ผูบริหาร
- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- ผูบริหาร
- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักทรัพยากรบุคคล
- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักทรัพยากรบุคคล
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
- นักทรัพยากรบุคคล

-4การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปลา
บุคลากรไมสามารถปฏิบัตงิ านไดตาม
มาตรฐาน และสําเร็จตามที่กาํ หนด
วิเคราะหปญหาใหไดจากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้น
ของหนวยงาน

พิจารณาความตองการฝกอบรม

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร
งานไมสาํ เร็จตามกําหนด
พิจารณาเปนรายบุคคล หรือระดับ
หนวยงานภายในเทศบาล
สํารวจความตองการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหนวยงาน

ขออนุมัติผูบริหาร เพื่อพิจารณา

ประเมินความจําเปนที่ตองมีการฝกอบรม
ตามลําดับความจําเปน กอน - หลัง
กําหนดเปาหมายของการ
สงบุคลากรไปฝกอบรม

จัดทําโครงการฝกอบรม
ดําเนินการฝกอบรม

รายงานผลการฝกอบรม

กําหนดเนือ้ หาของการฝกอบรม
กําหนดวิธีการฝกอบรม

-5สวนที่ 2
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
2.1 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
1. เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับเทศบาลตําบลบางปลา
2. เพือ่ ใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปลา
3. เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปลา ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้
1. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
3. ดานการบริหาร
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว
5. ดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 เปาหมายของการพัฒนา
๒.๒.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลบางปลา อัน ประกอบดวย พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํ า
และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานทุกคน
๒.2.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสั งกัด เทศบาลตํ าบลบางปลาทุกคน ที่ ไดเขารับ การพั ฒ นา การเพิ่มพู น ความรู
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สวนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนา
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไดกําหนดใหผูบั งคับ บัญชามีหนาที่ พัฒ นาผูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพู น
ความรูทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา นั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
(1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงานนโยบายตาง ๆ เปนตน
(2) ด านความรู แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต ล ะตํ าแหน ง ได แ ก ความรูค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานดานชาง

(3) ดานการบริห าร ไดแก รายละเอี ยดที่เกี่ ยวกับ การบริห ารงานและการบริการประชาชน เช น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
-6บุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
(5) ดานคุ ณ ธรรม และจริยธรรม ไดแก การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการปฏิ บัติ งาน เช น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข
จากการวิเคราะห ป ญ หาและความต องการในดานการพั ฒ นาบุ คลากร รวมทั้ งจากการวิเคราะห
จุ ด แข็ ง จุ ดอ อน (SWOT) ของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลของเทศบาลตํ าบลบางปลาแล ว สามารถสรุ ป
ประเด็นของการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรการพัฒนาไดดังนี้
ประเด็นที่ตองพัฒนา
1. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
2. ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางพนักงานเทศบาลใหเปนมืออาชีพ
3. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
4. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
6. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
7. พัฒนาการกระจายอํานาจ
8. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
หลักสูตรการพัฒนา
1. สายงานผูบริหาร ประกอบดวยหลักสูตร
- หลักสูตรดานการบริหาร
- หลักสูตรดานคุณธรรม และจริยธรรม
2. สายงานผูปฏิบัติ
- หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง
- หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม
3. สายงานพนักงานจาง
- หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง
- หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม

-7สวนที่ 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
(แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ 25๖๑- 25๖๓)
1. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลตําบลบางปลา เปนหนวยดําเนินการเองหรืออาจดําเนินการรวมกับคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวของ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและความเหมาะสม ดังนี้
1. การปฐมนิ เทศ จะดํ าเนิ น การก อนที่ จ ะมี ก ารมอบหมายให ป ฏิ บั ติห น าที่ ก อนการบรรจุ เข ารั บ
ราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจางที่รับการการบรรจุแตงตั้งใหม
2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบางปลา หรือโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสวนราชการอื่นตาม
ความเหมาะสม
3. การใหทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑวาดวยตั้งงบประมาณเพื่อให
ทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 5 ขอ 2 วรรคที่สี่ “ทุน หมายความวา ทุนการศึกษาที่
ไดมาจากงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองคความรูของผูรับทุนในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ในการศึ ก ษาภาคพิ เศษทางรั ฐ ประศาสตร สาขาการปกครองท อ งถิ่ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น กั บ
สถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สําหรับปริญญาโท
องคกรปกครองสวนท องถิ่น สามารถใหทุนการศึกษาแกผูรับ ทุนเพื่ อศึกษากับ สถาบัน การศึกษาใดของรัฐใน
หลักสูตรตางๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด และตามหนังสือ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง ซักซอมวิธีการให
ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น “องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถตั้งงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหทุนการศึกษาจาก
ฐานรายได ทุ กประเภทและรวมถึ งเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ ต องนํ ามาจั ด ทํ างบประมาณตามระเบี ย บวาด ว ยวิธี
งบประมาณฯ ของปงบประมาณที่ผานมา รายไดเกิน 20 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท ใหตั้งงบประมาณ
สําหรับเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไมเกิน 20 คน และปริญญาโทไมเกิน 4 คน”
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจดําเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.สมุทรสาคร สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5. การสอนงานการใหคําปรึกษา หรือวิธีการอื่นดวยวิธีที่เหมาะสม ทําโดยหัวหนางานหรือหัวหนาสวน
ราชการที่ไดรับมอบหมายทําการสอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา

-82. ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรการพัฒนา
1.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ 25๖๐
ระยะเวลาดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
หนวยงานดําเนินการ
ต.ค พ.ย

ธ.ค

ม.ค ก.พ มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

กลุมเปาหมาย
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

1. การปฐมนิเทศ
2. การสอนงาน
3. การฝกอบรม
4. การประชุม
1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ

1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

4.หลักสูตรดานการบริหาร

1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

 ตําแหนงสายงานบริหาร

5. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม

1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ

 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง
 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

-9ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ 25๖๐ (ตอ)
หลักสูตรการพัฒนา
6. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี
7. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท

วิธีดําเนินการ
ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่มี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย
ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่มี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย

หนวยงานดําเนินการ
- สถาบันการศึกษา

- สถาบันการศึกษา

ต.ค พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลาดําเนินการ

ม.ค ก.พ มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

กลุมเปาหมาย
 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง
 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

- 10 ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ 25๖๑
หลักสูตรการพัฒนา
1.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ

วิธีดําเนินการ

หนวยงานดําเนินการ

ต.ค พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลาดําเนินการ

ม.ค ก.พ มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

กลุมเปาหมาย
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

1. การปฐมนิเทศ
2. การสอนงาน
3. การฝกอบรม
4. การประชุม
1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ

1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

4.หลักสูตรดานการบริหาร

1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

 ตําแหนงสายงานบริหาร

5. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม

1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ

 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง
 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

- 11 ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ 25๖๑ (ตอ)
หลักสูตรการพัฒนา
6. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี
7. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท

วิธีดําเนินการ
ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่มี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย
ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่มี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย

หนวยงานดําเนินการ
- สถาบันการศึกษา

- สถาบันการศึกษา

ต.ค พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลาดําเนินการ

ม.ค ก.พ มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

กลุมเปาหมาย
 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง
 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

- 12 ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ 25๖๒
หลักสูตรการพัฒนา
1.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ

วิธีดําเนินการ

หนวยงานดําเนินการ

ต.ค พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลาดําเนินการ

ม.ค ก.พ มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

กลุมเปาหมาย
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

1. การปฐมนิเทศ
2. การสอนงาน
3. การฝกอบรม
4. การประชุม
1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ

1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

4.หลักสูตรดานการบริหาร

1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

 ตําแหนงสายงานบริหาร

5. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม

1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การศึกษาดูงาน

เทศบาลดําเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ

 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง
 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

- 13 ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ประจําปงบประมาณ 25๖๒ (ตอ)
หลักสูตรการพัฒนา
6. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี
7. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท

วิธีดําเนินการ
ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่มี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย
ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่มี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย

หนวยงานดําเนินการ
- สถาบันการศึกษา

- สถาบันการศึกษา

ต.ค พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลาดําเนินการ

ม.ค ก.พ มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

กลุมเปาหมาย
 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง
 ตําแหนงสายงานบริหาร
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ
 พนักงานจาง

- 14 สวนที่ 5
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓)
ใช งบประมาณของเทศบาลตํ าบลบางปลา อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓ ดังนี้
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาใชจาย
ในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 200,๐๐๐ บาท
2. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการคาใชจายสําหรับการศึกษา ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว.3137
ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งจายไว - บาท
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาจาย
ในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 150,๐๐๐ บาท
4. แผนงานศึ กษา งานบริห ารงานทั่ วไปเกี่ ยวกั บ การศึ กษา หมวด ค าตอบแทนใชส อยและวัส ดุ
รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 5๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการศึกษา (กอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 10๐,๐๐๐ บาท
5. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวด คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 5๐,๐๐๐ บาท และแผนงานเคหะ งานไฟฟา
ถนน ตั้งจายไว 50,000 บาท
๖. แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 6๐,๐๐๐ บาท
๗. แผนงานสาธารณสุข หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา ตั้งจายไว 130,๐๐๐ บาท
8. แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการ
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 30,000 บาท
สวนที่ 6
การติดตามประเมินผล
1. องคกรติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตําบล
บางปลา ประกอบดวย
1. นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ

ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาล กําหนด
วิธีการติด ตามประเมิ นผลตลอดจนการดําเนิน การอื่ นๆ ที่เกี่ย วข อง อย างนอยป ละ 1 ครั้ง แลวเสนอผล
การติดตามประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลบางปลาทราบ
----------------------------------

ภาคผนวก
(2)
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
เทศบาลตําบลบางปลา

ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา
เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
พ.ศ. 2560
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งหวัดสมุ ทรสาคร เรื่อง มาตรฐานทั่ วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เพื่อใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติ
และเปนเครื่องกํากับ ความประพฤติของตน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารงานบุ คคลส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 มติ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล ในการประชุ มครั้ งที่
6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่ อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เห็น ชอบใหกําหนดมาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกั บ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพื่อยึดเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติและ
เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล จึงออก
ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา ดังนี้
พนั กงานเทศบาล ลู กจางประจํา และพนั กงานจางของเทศบาล มี ห นาที่ ดําเนินการให
เป นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน สวนรวมและประเทศชาติ อํ านวยความสะดวกและใหบ ริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายชาตรี โพธิ์อบ)
นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา

คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2560
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งหวัดสมุ ทรสาคร เรื่อง มาตรฐานทั่ วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เพื่อใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติ
และเปนเครื่องกํากับ ความประพฤติของตน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารงานบุ คคลส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 มติ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล ในการประชุ มครั้ งที่
6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่ อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เห็ น ชอบใหกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพื่อยึดเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติและ
เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล จึงออก
ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา ดังนี้
พนั กงานเทศบาล ลู กจางประจํา และพนั กงานจางของเทศบาล มี ห นาที่ ดําเนินการให
เป นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน สวนรวมและประเทศชาติ อํ านวยความสะดวกและใหบ ริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
หมวด 1
บททั่วไป

บางปลา

ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“คุณธรรมจริยธรรม” หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบล

“ข า ราชการ” หมายถึ ง ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น สามั ญ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น
รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล
บางปลา
ขอ 2 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปลารักษาการประกาศนี้

หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ของเทศบาลตําบลบางปลา
ขอ 3 ข าราชการของเทศบาลตํ าบลบางปลาทุ ก คน มี ห น า ที่ ดํ าเนิ น การให เป น ไปตาม
กฎหมาย เพื่ อ รั ก ษาประโยชน ส ว นรวม เป น กลางทางการเมื อ ง อํ านวยความสะดวกและให บ ริก ารแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(7) การให ขอ มู ล ข าวสารแก ป ระชาชนอย างครบถ ว น ถู กต อง และไม บิ ดเบื อ น
ขอเท็จจริง
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(10) การสรางจิตสํานึกใหป ระชาชนในท องถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน
พั ฒ นาชุ ม ชนให น า อยู คู คุ ณ ธรรมและดู แ ลสภาพสิ่ ง แวดล อ มให ส อดคล อ ง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององคกร
พระมหากษัตริย

ขอ 4 ข า ราชการของเทศบาลตํ า บลบางปลาต อ งจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนาและ

ขอ 5 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลา ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 6 ข าราชการของเทศบาลตําบลบางปลาต องเป น แบบอยางที่ดี ในการเป น พลเมื องดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ 7 ข าราชการของเทศบาลตํ าบลบางปลาต อ งไม ป ระพฤติ ต นอั น อาจก อ ให เกิ ด ความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ 8 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ
ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ 9 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน

อัธยาศัย

ขอ 10 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอยมี

ขอ 11 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่
การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ 12 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ 13 ขาราชการของเทศบาลตํ าบลบางปลาตองไม ใชส ถานะหรื อตํ าแหนงไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไม
รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตางๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ 14 ขาราชการของเทศบาลตํ าบลบางปลาตองประพฤติตนให สามารถทํ างานรวมกั บ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
สวนที่ 3
จรรยาวิชาชีพ (ถามี)
ขอ 15 ใหขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาที่เปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ พุทธศักราช
2548 ขอ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 และ 22 ดังนี้
(1) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(2) ผูป ระกอบวิชี พทางการศึ กษา ตองมี วินั ยในตนเอง พั ฒ นาตนเองตามด าน
วิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
(3) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ
ตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
(4) ผูป ระกอบการวิช าชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลื อ
สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
(5) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และ
นิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
(6) ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติป ฏิ บัติ ตนเป น แบบอยางที่ ดี
ทั้งทางกาย วาจา และใจ
(7) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ
(8) ผู ป ระกอบการวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต อ งให บ ริก ารด ว ยความจริงใจและ
เสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
(9) ผู ป ระกอบการวิ ชี พ ทางการศึ กษา พึ งชว ยเหลื อ เกื้ อกู ล ซึ่ งกั น และกั น อย าง
สรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
(10) ผูประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการ
อนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม และยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข

หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 16 ให สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลมี ห น า ที่ ค วบคุ ม กํ า กั บ การให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา กรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกเทศมนตรีตําบลบางปลา
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกเทศมนตีตําบลบางปลา หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(5) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ห รือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ 17 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปลาแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

เหลือสองคน

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากขาราชการซึ่ งดํารงตํ าแหน งสายงานผู บ ริห าร เลื อกกั น เองให

(3) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาล
ตํ าบลบางปลาที่ ได รั บ เลื อกตั้ งจากข า ราชการ พนั กงานจาง และลูกจ างของเทศบาลตําบลบางปลานั้ น
จํานวนสองคน
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (1) - (3) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจ
แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน

ขอ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) สอดส อ งดู แลให มี การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมในองค ก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น ในกรณี ที่ มี ข อ สงสั ย หรื อ มี ข อ ร อ งเรี ย นว า มี ก ารฝ า ฝ น จริ ย ธรรมหรื อ จรรยา หรื อ ในกรณี ที่ มี
การอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ให ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมหรื อ ผู ที่ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมมอบหมาย
มีอํานาจหนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให
ถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผูถูกกล าวหา หรือขาราชการของหน วยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํ า
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดป ญ หาอั น เกิ ด จากการใช บั งคั บ ประมวลจริ ย ธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(7) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(8) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย
ปกครองมาใชบังคับ

การประชุ มคณะกรรมการจริย ธรรมให นํ ากฎหมายว าด วยวิ ธีป ฏิ บั ติร าชการทาง
สวนที่ 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ 19 กรณี มีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามี เจาหนาที่ป ระพฤติปฏิบั ติฝาฝ นประมวล
จริยธรรม ใหนายกเทศมนตีรีตําบลบางปลา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ 20 การดํ า เนิ น การตามข อ 19 ให ผู รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณ าดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ 21 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณีผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ 22 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 20 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19 สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ขอ 19 สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ 25 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย

ขอ 23 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ 19 ขอ 20
และขอ 22 ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 24 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 22 ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ 25 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิ ดทางอาญา ให ดํา เนิ น การตามควรแกกรณี เพื่ อให มีการแกไขหรือดําเนิน การที่ ถูกตอง หรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ 26 เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 22 แลว
ใหเทศบาลตําบลบางปลาดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ 27 ผูถูกลงโทษตามขอ 25 สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบางปลาภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผู ถู ก ลงโทษตามข อ 18 (2) สามารถร อ งทุ ก ข ห รื อ อุ ท ธรณ ต อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ 28 เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป

ภาคผนวก
(3)
รางประกาศโครงสรางสวนราชการ
ของเทศบาลตําบลบางปลา

