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12. แนวทางพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานสว่นทอ้งถ่ิน  

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกดัทุกระดับขั้น  
โดยมุง่เน้นไปท่ีพฒันาเพือ่เพิม่พนูความรู้  ทัศนคติท่ีดี  มคุีณธรรมจริยธรรม อนัจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกดิประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอตัราก าลัง 3 ปี การพฒันานอกจากการพฒันาความรู้
ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และ
ด้านอืน่ ๆ ท่ีจ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ตระหนักเป็นอย่างย่ิง โดยมุง่เน้นท่ีจะพฒันาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพฒันาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพือ่ประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกนัมกีารบริหารจัดการท่ีเปิดเผย โปร่งใส  
ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ หน่วยงานได้  มกีารแบ่งปันข้อมลูซ่ึงกนัและกนั 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพือ่เป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกนัและเปิด
กว้างซ่ึงการมส่ีวนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานท่ีต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยต้ังค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุง่เน้นแกไ้ข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพือ่เปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกนั  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย มุง่เน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อเิล็กทรอนิกส์  เพือ่ให้ประชาชนกา้วทันความกา้วหน้าของระบบข้อมลูสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ   
WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอนิเตอร์เน็ตท่ีหน่วยงาน  ให้ข้อมลูผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของ
หน่วยงานด้วย 

 ท้ังนี้ในการพฒันาบุคลากรในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มโีอกาสท่ีจะได้รับการพฒันา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอตัราก าลัง 3 ปี ซ่ึงวิธีการพฒันา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพฒันาพนักงานส่วนต าบล  เพือ่ให้งานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกดิ
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซ่ึงการพฒันาแรกจะเน้นท่ีการพฒันาพืน้ฐานการปฏิบัติงานพืน้ฐานของพนักงานท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
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 สิทธิ สวัสดิการ ความกา้วหน้า 
 ทักษะการติดต่อส่ือสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพฒันาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างย่ิง เนื่องจากว่า บุคลากรท่ีมาด ารงต าแหน่ง ในสังกดันั้น  มท่ีีมาของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนัต่าง
สถานท่ี  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพฒันาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมคีวามส าคัญและจ าเป็น
อย่างย่ิง  ประกอบกบัพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนท่ีพงึม ี  เป็นการ
หล่อหลอมให้เกดิพฤติกรรมและค่านิยมพงึประสงค์ร่วมกนั  เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดกบัองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่น้อย  ประกอบด้วย 

 การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ 
 การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร/แผนพฒันาบุคลากร/
ตัวชี้วัดในการติดตามประเมนิผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผนพฒันาดังนี้  
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาบคุลากร ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมายคน 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563    

1 โครงการสัมมนาเพิ่ม
ศักยภาพความเข้าใน
ในองค์กรและ
ระบบงาน 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
มคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และกระบวนการท างานใน
องค์กร 

พนง.ส่วน
ต าบล,พนง.ครู
และพนักงาน

จ้าง 

50,000.- 50,000.- 50,000.- ส าเร็จ
ร้อยละ 

80 

เข้าใจและ
สามารถเขียน
ตัวชี้วัดในการ
ประเมนิผลงาน
ที่ชัดเจนมาก
ขึ้น   

ส านักงาน
ปลัด 
 

2 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูและพนักงานจ้าง
ได้ท าความเข้าใจและยึดมัน่ใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 

พนง.ส่วน
ต าบล,พนง.ครู
และพนักงาน

จ้าง 

300,000.-   ส าเร็จ
ร้อยละ 
80   - 

พนักงานยึดมัน่
ในค่านิยมหลัก
มาตรฐาน
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริมการ
ให้อบรมความรูใน
สายงาน 
 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
มคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และกระบวนการท างานใน
หน้าที ่

พนง.ส่วน
ต าบล,พนง.ครู
และพนักงาน

จ้าง 

 50,000.-  ส าเร็จ
ร้อยละ 

80 

เข้าใน
กระบวนงานรู้
บทบาทหน้าที่
ของตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม ่

เพื่อให้พนักงานใหมไ่ด้เรียนรู้
และท าความเข้าในระเบียบ
แบบแผน แนวทาง การ
ปฏิบัติงานจริง 

พนง.ส่วน
ต าบล,พนง.ครู
และพนักงาน

จ้าง 

 50,000.-  ส าเร็จ
ร้อยละ 

80 

เข้าใจและ
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ตามที่ก าหนด
ได้   

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
บริหารโครงการ
ต่างๆ 

เพื่อให้การด าเนินโครงการต่าง 
ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่น้อยเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบและคุ้มค่า 

พนง.ส่วน
ต าบล,พนง.ครู
และพนักงาน

จ้าง 

  300,000.- ส าเร็จ
ร้อยละ 

80 

การด าเนิน
โครงการต่าง ๆ 
ความถูกต้อง
ตามระเบียบ
และคุ้มค่า 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกระบบ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ระบบและสร้างองค์ความรู้ใน
องค์กร 

พนง.ส่วน
ต าบล,พนง.ครู
และพนักงาน

จ้าง 

  100,000.- ส าเร็จ
ร้อยละ 

80 

สร้างองค์
ความรู้ใน
องค์กร 

กอง
การศักษาฯ 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารสว่นต าบลไร่น้อย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  เพือ่ให้
พนักงานและลูกจ้าง  มหีน้าท่ีด าเนินไปตามกฎหมาย  เพือ่รักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไมห่วังประโยชน์ส่วนตน  
อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลัก
ของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มจีิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไมม่ปีระโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มอีธัยาศัยและไมเ่ลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมลูข่าวสารแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมัน่ในระบบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 
9. ยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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