แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

ข้อมูลพื้นฐาน
-

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อานาจหน้าที่



O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน



-

O5

ข้อมูลการติดต่อ



-

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง






-

-

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7

ข่าวประชาสัมพันธ์



-

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8

O9

Q&A



Social Network

- url : https://nachumsaengud.go.th/index/index.php



คาอธิบาย : facebook อบต.นาชุมแสง (จะอยู่ด้านซ้ายมื้อ ด้านล่างของเมนู (ข้อมูลให้การบริการประชาชน) จะเป็นเมนู
Social Network เป็นรูป Facebook อบ.นาชุมแสง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

แผนการดาเนินงาน
O10

แผนดาเนินงานประจาปี



O11

รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี รอบ 6 เดือน



O12

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี



-

การปฏิบัติงาน
O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ



-

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ



-

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ



-

O16

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ



O17

E-Service



-

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี



O19

รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี รอบ 6 เดือน



O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี



-

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ



O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ



-

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน



O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปี



-

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล





ต้องปรับปรุงประกาศใหม่ เป็ นปี 2565 และนาย
เป็ นผูล้ งนาม
เพิ่มเติมตามเอกสารตัวอย่าง

-

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล



O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจาปี



ต้องแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบรรจุและแต่งตั้ งบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากร
• การให้คณ
ุ ให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
เพิ่มเติมตามตัวอย่าง

-

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ



O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ



O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ



-

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น



O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม



ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)



O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร



การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี



O37

การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต



ไม่มี

URL

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต



ตัวอย่าง

O40

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน



O43

การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน



URL

O25

ประกาศ………(ชื่อหน่วยงาน)…………………
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
.....................................................................
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ น งานของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) …………………( ชื่ อ
หน่ ว ยงาน)………….. จึ งก าหนดนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ใช้เป็ น แนวทางในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของหน่ วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้
1. วางแผนการบริหารอัตรากาลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์กร
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากาลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
สามารถตรวจสอบได้
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร
ประกาศ ณ วันที่ …………. เดือน ………………… พ.ศ.2565
ลงชื่อ
(…………………….)
ตาแหน่ง………………………………………….
(ผู้บริหารสูงสุด)

O26
การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2565
……………………………(ชื่อหน่วยงาน)……………………………
ประเด็นนโยบาย
ด้านการวางแผน
กาลังคน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

1. จัดทาแผนอัตรากาลัง 3
ปี เพื่อใช้ในการกาหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากาลังที่รองรับภารกิจ
ของ หน่วยงาน

- ดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง เพื่อกาหนดตาแหน่งใหม่เพิ่ม
รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกีย่ วข้อง )

2. จัดทาและดาเนินการ
สรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากาลังที่ลาออก หรือ
โอนย้าย

- ดาเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท……..
ตาแหน่ง………. สังกัด………. เมื่อวันที่
………………………………………………………………..

3. รับสมัครคัดเลือก สรรหา
คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาดารงตาแหน่ง
ที่ว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่
สูงขึ้น

- ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท…….. ตาแหน่ง……….
สังกัด………. เมื่อวันที่
………………………………………………………………..
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปี พ.ศ. 2563 ตามคาสั่ง (ชื่อ
หน่วยงาน) ที่ ………………… ลงวันที่ ………………… เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการสอบพนักงานทั่วไป
- ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ…..ชื่อหน่วยงาน…..
เพื่อวางแผนอัตรากาลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการสรรหาและ
เลือกสรร
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเพื่อวางแผน
อัตรากาลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ด้านการพัฒนา
บุคลากร

1. จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี/นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจาปี
และดาเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯให้สอดคล้องตาม
ความจาเป็น

- มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจาปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วม
ในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป

- ดาเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ของ….ชื่อหน่วยงาน…. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2. กิจกรรมการประชุมเพื่อ 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ… ชื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
หน่วยงาน… โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม
จริยธรรม และความ
จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
โปร่งใส ของ….ชื่อ
ส่วนรวม และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
หน่วยงาน…. ประจาปี
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- ดาเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ….ชื่อ
3. ส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงาน…. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์
องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กร ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพือ่ การ
แห่งการเรียนรู้
เรียนรู้

ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

1. ดาเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ในความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอ
ภาค แลสามารถตรวจสอบ
ได้

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในตาแหน่งตามสายงาน
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ดูแล
กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

1. ดาเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ในความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในตาแหน่งตามสายงาน
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ดูแล
กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไป

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน

2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แล
สามารถตรวจสอบได้

ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด
รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับ
ของ….ชื่อหน่วยงาน…..ว่า
ด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีร่ บั ทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ….ชื่อหน่วยงาน…..ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2. ให้ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงการควบคุม กากับ
ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง
ตามคาสั่งของ….ชื่อหน่วยงาน…..
- มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของ…..ชื่อหน่วยงาน…. ปี 2561 - 2565
– มีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ…..ชื่อหน่วยงาน…. ปี 2565

3. ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ของ…..ชื่อหน่วยงาน…. ปี
2561 - 2565
ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม
และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร

1. จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร
ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางาน ด้านความปลอดภัย
ในการทางาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทางาน

ผลการดาเนินงาน
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ…..ชื่อ
หน่วยงาน….

O26
ตัวอย่างที่ 2 : การนาเสนอในลักษณะภาพข่าว
เมื่อวันที่ ………………………………….. เทศบาล/อบต………………. ได้จัดกิจกรรม/โครงการ
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดารงตนตามมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งเป็นการ
ขับเคลื่อนและดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายก………………………………….
หลังจากประกาศไว้ เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม

O27

ประกาศ………………….
เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของ…………………
--------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544
และคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาลในการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2544 มี
มติ เห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้
1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารง
ตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
2 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดาเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้
ที่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม
ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดาเนินการหาความจาเป็นในการพัฒนาจาก
การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง
3 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบันทึกข้อมูล งานด้านช่าง
เป็นต้น

(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธในการบริหาร
และการบริหารงาน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติ
งาน ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
(5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
4 ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนาการหาความจาเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง
จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
(2) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ ผู้ใต้ บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาใน
เรื่องอะไร ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ดาเนินการได้ในขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การให้คาปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่น ๆ เช่น
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้
หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ การรักษาราชการแทน
หรือรักษาการในตาแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา
เป็นต้น
(3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระทาดังนี้
(ก) ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อยให้ทางานที่ยาก
ขึ้นตามลาดับ
(ข) ให้ผู้บังคับบัญชา ทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทางาน เพื่อตรวจสอบดู
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทางานมากน้อยเพียงใด

(ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคานึงถึง
สิ่งเหล่านี้ด้วยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด ให้ผู้เข้ารับการสอน
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น และ
อย่าด่วนตาหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุ้นและให้กาลังใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีกาลังใจและมีความเชื่อมั่น
ในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป
(จ) ให้ดาเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน
(4) ขั้นตอนติดตามผลให้กระทาดังนี้
(ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
(ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
(ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ……….. 2565

( ………………………………….. )
……………………………………………….

ประกาศ…………………………
เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของ……………………
...............................................................
ตามที่เทศบาลตาบล……………….ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
พนักงานในสังกัดโดยได้ประเมินจากพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างในด้านการบริหารงานของ
ผู้บริหารการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานและแรงจูงใจในการทางาน
ซึ่งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุมต่างในการทางานประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบสภาพแวดล้อมในการทางานภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์กรค่าตอบแทนและสวัสดิการโอกาส
และความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กรการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวความพึงพอใจ
ในการทางานโดยรวมจากการประเมินดังกล่าวผู้บริหารจึงนาผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจและการลงโทษ
ให้กับพนักงานสังกัดของ………………….ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้
๑. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆเช่นด้านการทางานด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. มีการมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นที่ไม่เคยลา
๓. มีการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตรและกรณีประสบภัยต่างๆ
๔. มีการมอบเงินช่วยเหลือกรณีญาติและพนักงานเสียชีวิต
การลงโทษ
1. มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2. มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติเนื่องจากกระทาความผิด
4. มีการสั่งลงโทษกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ดังนั้นจึงให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ……………. 2565
( ………………………………….. )
……………………………………………….

ประกาศ………………………..
เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน…………………
...............................................................
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน………………… เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้สอดคล้องกับคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ลง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่กาหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอานาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร รวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอานาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่ง
สายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีมาตรฐานและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม
ในการนี้ …………………………. จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก พนักงานเทศบาลใน
การจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอานาจหน้าที่
ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งประเภทอานายการท้องถิ่น ประเภท
บริหารท้องถิ่น และตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ……………………….. เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานเทศบาล”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาล และการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ ๕ วิธีดังนี้
(๑) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล
(๒) การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้ง
ให้เป็นพนักงานเทศบาล

(๓) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน หรือแต่งตั้งพนักงานตาแหน่ง
สายงานผู้ปฏิบัติให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น และ บริหารท้องถิ่นของเทศบาลหรือ
แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดารงตาแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
(๔) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่ดารงตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ทีส่ ูงขึ้น
(๕) การคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นและ ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น หรือสายงานการบริหารสถานศึกษา
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก.ท.
กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ………. 2565
( ………………………………….. )
……………………………………………….

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหาร …………………………………………………..
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่ง
ผู้บริหาร ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ระดับ
7)
----------------------------------------ด้วย……………………….. จะดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ผู้บริหารที่ว่าง ตามข้อ 153 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ลงวั น ที่ 25
ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติ มถึงปัจจุบัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลอากาศ อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัดสกลนคร เพื่ อทาหน้าที่ในการดาเนินการคัดเลือกฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด
อาศัยอานาจตามความในข้อ 103 (3) และข้อ 107 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติที่ป ระชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนั กงาน
ส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับ ตาแหน่งผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลอากาศ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือกฯ
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่ง
ผู้บริหาร ดังนี้
ข้อ 1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ระดับ
7) จานวน 1 อัตรา ตาแหน่งเลขที่ 00-0101-002

ข้อ 2. รายละเอียดตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัครและ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (ภาคผนวก ก.)
ข้อ 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้ ส มัค รเข้ารับ การคั ดเลือกจะต้ องเป็ น ผู้มีคุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนตามคุ ณ สมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ระดับ 7) ใน
วันสมัคร (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558) รายละเอียดดังนี้
3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล 6 ข้อ
1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารรัฐกิจ
กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ และดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่ง รองปลัดอบต.6 หรือรองปลัดอบต.6 (นักบริหารงานอบต. 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 6) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน
อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลระดับ 6
และได้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ระดับ 7 หรือตาแหน่งผู้อานวยการ
กองระดับ 7 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน
อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.3 ต้ องได้รับเงินเดือนไม่ ต่ ากว่ าขั้นต่ าของระดับเงินเดื อนในระดับ 7 ขั้น 16,190.บาท
ข้อ 4. การสมัครเข้ารับคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 1 แนบ
ท้ายประกาศ) พร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5 ได้ที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอากาศ อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 – 23 พฤศจิกายน 2558 (ในวัน
และเวลาราชการ) และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพ ท์หมายเลข 0-4209-9709 โดยผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตาบล ระดับ 7) ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่ ก.อบต. กาหน
ข้อ 5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
5.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ กาหนด (เอกสารหมายเลข 1 แนบท้าย
ประกาศ)

5.2 ส าเนาทะเบี ยนประวั ติ พ นั ก งานส่ ว นต าบล ที่ รั บ รองส าเนาโดยหน่ ว ยงานการ
เจ้าหน้าที่ต้นสังกัด จานวน 1 ชุด
5.3 ส าเนาคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค ร
คัดเลือก
จานวน 1 ชุด
5.4 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1
นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อ – ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง
5.5 หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 2
แนบท้ายประกาศ) จานวน 1 ชุด
5.6 หนั งสื อรับ รองขององค์ ก ารบริหารส่ ว นต าบลต้ นสั งกั ด ว่ าเป็ น ผู้มีคุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศนี้ และอนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3 แนบ
ท้ายประกาศ) จานวน 1 ชุด
5.7 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วน
ตาบลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหาร ตามข้อ 8.1
5.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
5.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหาร จานวน 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ชาระในวันสมัค
ข้อ 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศกาหนด
วัน เวลา สถานที่ดาเนินการคัดเลือก ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในวันที่ 24
พฤศจิกายน2558 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4209-9709
ข้อ 8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
8.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่ง
ที่เข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จ (ผนวก ข) ให้คณะกรรมการ
คัดเลือก ฯ จานวน 9 ชุด ในวันสมัคร ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร

๘.๒ คณะกรรมการคั ดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินข้อมูล รวมถึง
คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกในเอกสารต่างๆ ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นแสดงต่อคณะกรรมการฯ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข ๑ , เอกสารหมายเลข ๒ , เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน
(ผนวก ข) และจะดาเนิ น การทดสอบความรู้ค วามสามารถในการบริห ารงาน โดยการสัม ภาษณ์ และจะ
ดาเนินการประเมินบุคลิกภาพและภาวะผู้นาของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (ผนวก ค.)
ข้อ ๙ กาหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
กาหนดการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 สาหรับเวลา และ
สถานที่คัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบพร้อมกันกับการประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ดาเนินการคัดเลือก
ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ตามข้อ ๗
ข้อ 10. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ในวันเข้ารับการ
คัดเลือก และให้นาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบลไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันคัดเลือก
ด้ว
ข้อ 11. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลัก
ทางการบริห าร การปฏิ บัติ งานในหน้ าที่ ความประพฤติ คุ ณ ลั ก ษณะอื่น ๆ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร
คัดเลือกฯ รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
ข้อ 12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหาร ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นัก
บริหารงานองค์ก ารบริหารส่วนต าบล ระดับ 7) องค์ การบริหารส่วนตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร ในวัน ที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ ม เติ มได้ที่โทรศัพ ท์
หมายเลข 0-4209-970
คณะกรรมการคั ดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณ สมบัติ และคะแนนการสัม ภาษณ์
แล้วจัดลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่าสุด และจะพิจารณาผู้ที่อยู่ในดับที่ดีกว่าให้ได้รับการ
แต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไป โดยการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
สกลนครเพื่ อพิจารณาต่อไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลาดับ ผู้
คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์ เท่ากัน จะพิ จารณาจากผู้ได้รับ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต าแหน่ง
ระดับปัจจุบันก่อน

(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนว่าผู้ใด
มากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า
ข้อ 13. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
13.1 เมื่ อประกาศผลการคั ด เลือกแล้ว คณะกรรมการคั ดเลื อก จะรายงานผลการ
คั ด เลื อ กให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอากาศทราบ และแต่ ง ตั้ งผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง
ตามลาดั บ ในประกาศผลการคั ด เลือ ก โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการพนั ก งานส่ว นต าบลจังหวั ด
สกลนคร
13.2 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละตาแหน่งมากกว่าจานวนตาแหน่งที่ว่าง
และภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ลาดับที่ถัดไปของแต่ละตาแหน่ง
ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดารงตาแหน่งได้ ภายใน 60 วัน หรืออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ …………………. เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
(……………………………………………)
……………………………………………………………………
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตาบลเที่ยงธรรม อาเภอซื่อตรง จังหวัดสุจริต นายเปิดเผย โปร่งใส นายกเทศมนตรีตาบลเที่ยงธรรม
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ/กิจกรรม............. ตามแผนงาน......................ซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดเทศบัญญัติ /ประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกาหนด
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดฝึกอบรมเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสานึกความรับผิดชอบและ
ก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเที่ยง
ธรรม จานวน..... คน

ตัวอย่างรูปแบบลักษณะการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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