
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
1. ด้านการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    1. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว53    
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
    2. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)   
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           
(ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพ ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่ าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , 
อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล, อบต.) จัดทาแผน
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
    3. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติ
เห็นชอบ ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตร าก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , องค์การบริหารส่วนต าบล , อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลังวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , องค์การบริหารส่วน
ต าบล , อบต.) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์ การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ง ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นต ามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

หลักการและเหตุผล 
    1. วัตถุประสงค์ 
     - เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางมีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
     - เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง มีการก าหนดต าแหน่ง การจัด
อัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 



     - เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.จังหวัด) 
สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างว่า
ถูกต้องหรือไม ่
     - เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการว างแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     - เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง สามารถวางแผนอัตราก าลังใน
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ เพ่ือให้การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
     - เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ขอบเขตและแนวท างในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวางเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
     2.1. วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวาง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
     2.2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน 
เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลดงขวางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     2.3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง 
ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ 
     2.4. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

    2.5. ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 



2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก 
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    1. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.2/ว 3 ลงวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) 
    2. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 48 ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน พ.ศ. 2562 
    3.  ประกาศคณะกรรมกรพนั ก งานองค์ การบริ หารส่ วนต าบลดงขวาง              
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจา้ง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
    4.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่ วนต าบลดงขวาง               
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 
 

3. ด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    1. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 692 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2559 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็น
ประเภทตามลักษณะงาน 
    2. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 11 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
    3. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 24 ลงวันที่ 2 
มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
    4. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.2/ว 8 ลงวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2550 เรื่องแบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 
 

4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.1 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    องค์กรเริ่มตระหนักและให้ความส าคัญ กับการนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาปรับใช้ใน
องค์กรมากขึ้นเพ่ือเป็นแนวท างในการตัดสินใจ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรในสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างงรวดเร็ว การด าเนินงานขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์ 
ประเมินผล และก ากับติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันต่อความ



เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเรา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย
หลักๆ ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจอยู่
เสมอ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร รวมถึงการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้คนในสังคมหรือใน
องค์กรต่างๆต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ห ากองค์
กรใดมีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง แม่นย าครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ ก็จะสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและ
ถูกต้องกว่าปัจจัยภายใน 
    นอกจากจะมีปัจจัยต่างๆ จากภายนอกองค์กร ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อองค์กรแล้ว ยังมี
ปัจจัยอื่นๆภายในองค์กรที่เราต้องค านึงถึงด้วย เช่น ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสารสนเทศ ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการ ปัจจัยด้านบัญชีและการเงิน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของ 
องค์กร เพ่ือนามาปรับปรุงการท างาน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องยอมรับว่า การ 
ที่จะด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เสียก่อน ดังนั้น ระบบสารสนเทศในการบริหารงานด้านบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรจะละเลย และต้อง 
พยายามส่งเสริมให้มีข้ึนในองค์กรของตน 
   4.2 การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางตาม
กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับ
คุณภาพระบบราชการไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าระดับสากลโดยในการปรับระบบการ
จัดการขององค์กรให้คล่องตัวนั้น ในองค์กรต้องมีความรู้ 2 ด้าน คือ ความรู้เฉพาะด้าน ( Specialist ) และ
ความรู้ด้านการบริหารงาน (Generalist) เป็นความรู้ที่มององค์กรในภาพรวมในการบริหารงานทั้งระบบ ต้อง
นาแนวคิด การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management ) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการซึ่งการ
จัดการเชิงกลยุทธ์นั้น เป็นการบริหารจัดการองค์กรภายในให้อยู่รอดยั่งยืน ท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ ติดตามคาดการณ์แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอก เพ่ือนามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือปรับการบริหารงานภายในให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกดังกล่าว โดยเป็นการจัดระบบให้เกิดความเป็นทีมคนในองค์กรต้องเรียนรู้ร่วมกัน มีความ
เข้าใจร่วมกันซึ่งเครื่องมือที่ส ามารถช่วยได้คือ การพัฒนาคุณภาพ โดยมององค์รวมของการบริห ารองค์กร คือ 
การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่ า ( Value Chain ) เพ่ือสร้ างสินค้ าและบริการที่มีคุณค่ าที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยองค์กรมีงาน 2 ด้าน คือ งานหลัก(Primary Activities) ซึ่งต้องมีการประสานงาน
ร่วมกัน ทั้ง 2 ส่วน มีความเป็นทีม โดยนาหลักคิดด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ( TQM : Total 
quality Management) มาปรับใช้ แนวท างนี้ได้นาหลักการการจัดกระบวนการที่ดีมาเป็นหลักการพัฒนา
องค์กร หลักคิด TQM นี้ในประเทศญี่ปุ่น Dr.Kano ได้เปรียบองค์กรเป็นเสมือนบ้าน (Dr.Kano’s House) ซึ่งมี
รากฐาน มีโครงสร้างหรือเสา 3 ต้น และหลังค า โดยมองเสาต้นแรกเป็น TQM Concept หรือแนวคิดเสาต้นที่



สองคือ Vehicles เป็นการขับเคลื่อนให้แนวคิดเป็นรูปธรรมเสาต้นที่สาม คือ The Techniques & Tools 
เป็นเทคนิควิธีการและเครื่องมือในการใช้ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประยุกต์แนวคิด TQM ดังกล่าว
มาสู่ Baldring Model มาพัฒนาเป็นรางวัล Malcolm Baldrige National Award (MBNQA) ซึ่งในประเทศ
ไทยนามาประยุกต์ใช้เป็น TQA (Thailand Quality Award) ส าหรับองค์กรภาคเอกชน และต่อมามีการนามา
ปรับให้สอดคล้องกับระบบราชการโดยปรับเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับระบบราชการไทยเป็น PMQA 
(Public Management Quality Award) เพ่ือพัฒนาระบบราชการไทยต่อไป 
   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ได้พิจารณาว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ ให้มีศักยภาพและขีด
ความส ามารถเทียบเท่ าระดับสากลจึงได้ด าเนินการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง โดยใช้
กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นเครื่องมือในการยกระดับสมรรถนะ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางไปสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป 
   2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บุคลากรสามารถก าหนดกรอบแนวทาง
ในการประเมินตนเองและใช้เป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวาง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA ) 
   2.ผู้เข้ารับการอบรม สามารถก าหนดกรอบ แนวทางในการพัฒนาตนเองและใช้เป็นบรรทัด
ฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางจะมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จะมีภาพลักษณ์ที่ดี
ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะมีส่วนท าให้บุคลากรได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 

การประเมินผล 
   - ผลผลิต จ านวนผู้เข้ารับการอบรม โดยตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

- ระดับความพึงพอใจ การมีส่วนรวมเสนอความคิดเห็นตามแบบสอบถาม 
    - ผลสัมฤทธิ์ ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการอบรม โดยใช้
แบบทดสอบ ก่อน – หลัง การอบรม 



5. ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
   ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    1. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 13 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
    2. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.2/7185 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงขวาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
    3. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 
มีนาคม 2562 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 

   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
    6. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
    7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
    8. ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

6. ด้านส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการจัดบริหารจัดการธรรมาภิบาล 
   ประกาศและข้อบังคับ 
    1. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ลงวันที่  10 ตุล าคม 2560       
เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    2. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ลงวันที่  10 ตุลาคม 2560        
เรื่อง เจตนารมณก์ารป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ลงวันที่  10 ตุลาคม 2560       
เรื่อง นโยบายก ากับดูแลองค์กร 
    4. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2560 



โครงการ/กิจกรรม 
โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

หลักการและเหตุผล 
  การท าบุญตักบาตร เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน เป็นความผูกพัน
ความอนุเคราะห์ เกื้อกูลกันของพุทธบริษัททั้ง ๔ ถือว่าเป็นการให้ก าลังแก่พระภิกษุสามเณร เป็นการต่ออายุ
พระพุทธศาสนา เป็นประเพณีที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการท าบุญประเภทอ่ืน นอกจากนี้การ
ท าบุญตักบาตรร่วมกันยังเป็นการลดความตระหนี่ในใจ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ฝึกการท าบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและ
จิตใจอันผ่องใสที่มีขึ้นหลังจากที่ได้ท าบุญตักบาตรแล้ว น ามาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวาง ได้ตระหนักถึงอานิสงค์ของการท าบุญตักบาตร จึงจัดกิจกรรมท าบุญตักบ าตรขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทุกท่ านมีพ้ืนฐ านเป็นผู้รู้จักให้ การให้ท าน และรู้จักการท าบุญร่วมกัน รวมทั้งได้เตรียมพร้อมทางด้าน
จิตใจ และยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพ่ือก าจัดความโลภในจิตใจ ลดความ ตระหนี่ในใจลง ฝึกให้รู้จักการให้    
การแบ่งปัน ท าให้เกิดความเมตตากรุณา โอบอ้อมอาร ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ลดกิเลส ปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน และยังได้เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ต่อไปอีกด้วย 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณกีารท าบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป 
  2. เพื่อให้บุคลากรในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางได้ท าบุญตักบาตรร่วมกัน 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
  4. เพื่อส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตร และพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาต 

เป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางมีส่วนร่วมในการท าบุญตักบาตร มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญในการท าบุญตักบาตรสืบทอดพระพุทธศาสนาตามวิถีชาวพุทธ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
  2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการท าบุญใน
พระพุทธศาสนา 

3. เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ท าความดี ละเว้นความชั่ว 


