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12. แนวทางพัฒนาข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย กาหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัดทุกระดับขั้น
โดยมุง่ เน้นไปทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทัศนคติทดี่ ี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ทัว่ ไปในการปฏิบัตงิ าน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัตสิ ่วนตัว และ
ด้านอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลทีเ่ ปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการทีเ่ ปิดเผย โปร่งใส
ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป เพือ่ เป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกันและเปิด
กว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานทีต่ อ้ งเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตัง้ คาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุง่ เน้นแก้ไข ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
เพือ่ เปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย มุง่ เน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ
WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตทีห่ น่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของ
หน่วยงานด้วย
ทัง้ นี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อยตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มโี อกาสทีจ่ ะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพือ่ ให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีตอ่ ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นทีก่ ารพัฒนาพืน้ ฐานการปฏิบัตงิ านพืน้ ฐานของพนักงานที่
จาเป็นต่อการปฏิบัตริ าชการ เช่น
 การบริหารโครงการ
 การให้บริการ
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 สิทธิ สวัสดิการ ความก้าวหน้า
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อยเล็งเห็นว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรทีม่ าดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีทมี่ าของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัตริ าชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนทีพ่ งึ มี เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่น้อย ประกอบด้วย
 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
 การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
 การบริการเป็นเลิศ
 การทางานเป็นทีม
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาบุคลากร/
ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามยุทธศาสตร์และการปฏิบัตติ ามแผนพัฒนาดังนี้
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่ คาดว่า
จะได้รั บ

สาเร็จ
ร้อยละ
80

เข้าใจและ
สามารถเขียน
ตัวชี้วดั ในการ
ประเมินผลงาน
ที่ชัดเจนมาก
ขึ้น
พนักงานยึดมัน่
ในค่านิยมหลัก
มาตรฐาน
จริยธรรม

สานักงาน
ปลัด

ที่ โครงการ/กิ จกรรม

วัตถุ ประสงค์

1 โครงการสัมมนาเพิ่ม
ศักยภาพความเข้าใน
ในองค์กรและ
ระบบงาน

เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
พนักงานครู และพนักงานจ้าง
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และกระบวนการทางานใน
องค์กร

พนง.ส่วน
50,000.ตาบล,พนง.ครู
และพนักงาน
จ้าง

2 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
พนักงานครูและพนักงานจ้าง
ได้ทาความเข้าใจและยึดมัน่ ใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
พนักงานครู และพนักงานจ้าง
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และกระบวนการทางานใน
หน้าที่
เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้
และทาความเข้าในระเบียบ
แบบแผน แนวทาง การ
ปฏิบัตงิ านจริง

พนง.ส่วน
300,000.ตาบล,พนง.ครู
และพนักงาน
จ้าง

5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารการ
บริหารโครงการ
ต่างๆ

เพื่อให้การดาเนินโครงการต่าง
ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่น้อยเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบและคุ้มค่า

พนง.ส่วน
ตาบล,พนง.ครู
และพนักงาน
จ้าง

300,000.-

สาเร็จ
ร้อยละ
80

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกระบบ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ระบบและสร้างองค์ความรู้ใน
องค์กร

พนง.ส่วน
ตาบล,พนง.ครู
และพนักงาน
จ้าง

100,000.-

สาเร็จ
ร้อยละ
80

3 โครงการส่งเสริมการ
ให้อบรมความรูใน
สายงาน
4 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่

เป้าหมายคน

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
รั บผิดชอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
50,000.-

50,000.-

สาเร็จ
ร้อยละ
80 -

กอง
การศึกษาฯ

พนง.ส่วน
ตาบล,พนง.ครู
และพนักงาน
จ้าง

50,000.-

สาเร็จ
ร้อยละ
80

เข้าใน
กระบวนงานรู้
บทบาทหน้าที่
ของตนเอง

สานักงาน
ปลัด

พนง.ส่วน
ตาบล,พนง.ครู
และพนักงาน
จ้าง

50,000.-

สาเร็จ
ร้อยละ
80

เข้าใจและ
สามารถ
ปฏิบัตงิ าน
ตามที่กาหนด
ได้
การดาเนิน
โครงการต่าง ๆ
ความถูกต้อง
ตามระเบียบ
และคุ้มค่า
สร้างองค์
ความรู้ใน
องค์กร

สานักงาน
ปลัด
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่น้อย ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล เพือ่ ให้
พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าทีด่ าเนินไปตามกฎหมาย เพือ่ รักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน
อานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลัก
ของจริยธรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
มีจิตสานึกทีด่ ี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มปี ระโยชน์ทับซ้อน
ยืนหยัดทาในสิ่งทีถ่ ูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ยึดมัน่ ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

หน้า | 66

หน้า | 67

