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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง 

การพัฒนาตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนต าบล    ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  อัน
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคล (Human Resource Development) มีความส าคัญและจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานอย่างยิ่งเพราะเป็นขบวนการที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถภาพในการท างาน  ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตให้ดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  ตระหนักอยู่เสมอว่า  พนักงานส่วนต าบลทุกคนที่เป็น
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงมีนโนบายส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลได้พัฒนาความรู้  
ทักษะ  ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยมีความมุ่งหมาย  ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานโดยการสร้างเสริมและพัฒนา
ความคิดเห็น  การกระท า  ความรู้  ความสามารถ  ความช านาญและความชัดเจนของผู้ปฏิบัติงานที่ก าลังท างาน
อยู่  ให้กว้างขวางและก้าวหน้าออกไป   

การก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างทุกต าแหน่งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีระยะเวลา 3 
ปี  ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ  คือ การพัฒนาไปสู่  
Thailand 4.0  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0  
เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างาน  โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้  ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ  เช่น  ภาคเอกชน  ภาคประชา
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายโอนภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ  เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบภายในภาครัฐด้วยกันเอง  ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า   ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่
ตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ  
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วย
ตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์  โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 

 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง   สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ



๔๑ 
 

  

ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างทันเวลา  ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏ  ิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น   
1. การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
2. การเข้าร่วมฝึกอบรม  สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ   
3. ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวความคิด ส าหรับน ามาปฏิบัติงาน 
4. การส่งเสริม การศึกษาต่อของพนักงานส่วนต าบลให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น  
5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่ปริมาณงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

เป็นต้น 
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

   พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องมีจริยธรรมใน
ต าแหน่งหน้าที่ เป็นพฤติกรรมท างานเพ่ืองานและส่วนรวมเป็นส าคัญ รักษาระเบียบวินัยของราชการ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน สามารถปรับตนให้อยู่ในระบบงานแบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง
การให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ  เกียรติฐานะของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคล
โดยทั่วไปพฤติกรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องได้
มาตรฐานสูงสุด  นโยบายของผู้บริหารเห็นความส าคัญของประชาชน เป็นสิ่งแรก  ดังนั้น จึงให้ความส าคัญกับการ
บริการและมีมาตรฐานพฤติกรรมส่วนตัวดีที่สุด เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่ นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

 


