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1๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร

มนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
ปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวาง
แผนการใช้ก าลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปอได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถ
ของอัตราก าลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบ
ท้ายนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาดได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล ครู และพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ไว้ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน 
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจั ดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ยอดชาดเป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่างเจ้า 
หน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นท่ีการให้บริการ 
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และท่ัวถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก 
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ าซ้อนของ
งานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากข้ึน 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน 



40 
 

 

การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ 
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างาน
ระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้น
แก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูล
สารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่
หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกดิผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. การพัฒนาสายงานผู้บริหาร 
  1.1  การฝึกอบรมด้านการบริหาร  เช่น  ส่งไปเข้าสัมมนานักบริหารเข้ารับการอบรมใน
สถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยของรัฐ  และเอกชน  ฝึกพนักงานหัวหน้าระดับต้น 
ระดับกลางและการฝึกอบรมหรือพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  1.2  การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย  1  ปี/ครั้ง 
  1.3  ส่งเสริมการศึกษาทั่วไป  โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน เพ่ือจะได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น   
            1.4  การฝึกจิต/ สมาธิ  ในสถาบันปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งๆ ละ  3 วัน 
            1.5  การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  ในด้านการบริหารทางการเงิน  การบริหารบุคคล และ
ควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารงานส่วนต าบล 
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 2. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ)       
    ๒.๑  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาแก่พนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงานต่างๆ  ถึงวิทยาการ
และเทคนิคใหม่ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 
  2.2  การให้ศึกษาทั่วไป  โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน
สาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน เพื่อจะได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น   

2.3  การจัดหาเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
2.4  ใช้ระบบทีมเวิร์ค  ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

  2.5  จัดให้มีการประชุมการปรึกษาหารือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณา
เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันมีการแจกจ่ายข่าวสารวิทยาการใหม่ๆ ที่น่ารู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  2.6  เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดีเป็นพิเศษผู้บังคับบัญชาก็จะปูน
บ าเหน็จความชอบเลื่อนระดับเลื่อนต าแหน่ง  ประกาศยกย่องชมเชยให้ปรากฏอยู่ในหมู่ ผู้ร่วมงานเพ่ือเป็น
ก าลังใจ  และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป 
  2.7  การฝึกฝนตนเอง  ได้แก่  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือท างาน
ให้หาประสบการณ์และความช านาญด้วยตนเอง  เช่น  การค้นคว้าวิธีท างานระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ เป็นต้น 
         3. การพัฒนาข้าราชการการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
  3.1 การฝึกทดลองการปฏิบัติงานให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ 
          3.2  การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าชี้แจงให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกฎระเบียบ  การปฏิบัติตน
ตลอดจนหัวหน้างานในองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน างานที่จะเปลี่ยนสาย
งานใหม ่
          3.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ 3-4 เดือนครั้ง เพ่ือให้มี
ความรู้เบื้องต้นในงานหลายๆ ด้าน 
   3.4 การจัดสรรบุคคลเข้าท างานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดยถือหลัก วางคนให้
เหมาะสมกับงาน  เพ่ือให้การท างานประสบผลส าเร็จ 
  3.5 การสอนงานหรือแนะน างาน  เพ่ือให้มีความสบายใจ  ให้พ้นจากความวิตกกังวลต่าง ๆ 
ได้แก่  สอนงานหรือแนะน างานหรือแสดงวิธีท างานให้ดู  การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง  การติดตามผล  
  3.6 ก าหนดหน้าที่  ก าหนดความรับผิดชอบ ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  การ
ท างานโดยแจ้งให้ทราบด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร  หรือค าสั่ง 
  3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงาน  การประเมินท าให้ผู้
ประเมินทราบว่าพนักงานต้องการอะไร  มีโอกาสที่จะก้าวหน้าที่และพัฒนาตัวเองอย่างไร 
  ๔. การพัฒนาพนักงานจ้าง 

๔.1 การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าชี้แจงให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกฎระเบียบ  การปฏิบัติตน
ตลอดจนหัวหน้างานในองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่  
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๔.2 จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาแก่พนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงานต่างๆ  ถึงวิทยาการ
และเทคนิคใหม่ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 

๔.3 การศึกษาดูงาน  
๔.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕ /

๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๑ + มิถุนายน ๒๕๕๖  ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ  
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของตน 

ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและบริการ
ให้แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
๓)  การยึดถือประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
๔)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙)  การยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

   ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย 
  
  
 

            

            
  
 


