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 12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติท่ีดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชาการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากพัฒนาด้านความรู้
ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ตระหนักถึงการพัฒนาตาม
นโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
ท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
 1.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจท่ีภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่ นๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้ังค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการเพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จส้ินในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
ติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเส่ียง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมท้ังท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
 ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารท่ีส าคัญท่ีสุดขององค์กรคือ 
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  เนื่องจากทรัพยากรเป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตาวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้  ปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากรก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร  ซึ่งการท่ีองค์กรจะสามารถรักษาความสมดุล
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ระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง  องค์กรจะต้องมีการ
วางแผนการใช้ก าลังคนอย่างเหมาะสม  และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร     
อันได้แก่  ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด  ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคล่ือนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ีก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ไว้ดังนี้    1. การพัฒนาผู้บริหาร 
  1.1  การฝึกอบรมด้านการบริหาร (Training) เช่น ส่งไปเข้าสัมมนานักบริหารเข้ารับการ
อบรมในวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ฝึกอบรมหัวหน้างานระดับต้น  ระดับกลางและ
การฝึกอบรมหรือพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  1.2  การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย  2 ปี/ครั้ง 
  1.3  ส่งเสริมการศึกษาท่ัวไป (Formal  Education) โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ในสาขาวิชาท่ีตรงกับสายงาน  เพื่อจะได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมท้ังส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  1.4  การฝึกจิต/สมาธิในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง   
  1.5  การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive development) ในด้านการบริหารทาง
การเงิน  การบริหารบุคคล  และควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.6  มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการตอบแทนท่ีได้ปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยะอุตสาหะจน
ครบ  2  ปี  4  ปี  หรือ  6  ปี  เป็นต้น 
  1.7  จัดให้มีการบ ารุงขวัญ  (Morale)  ตามควรแก่กรณี  เช่น  ผู้ท างานได้เรียบร้อยและ
รวดเร็วเป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่งก็พิจารณาบ าเหน็จความชอบให้เป็นพิเศษหรือชมเชยให้ปรากฏแล้วแต่กรณี 
 2. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 
  2.1  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาแก่พนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ถึง
วิทยาการและเทคนิคใหม่ในการปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  2.2  การให้การศึกษาท่ัวไป  (Formal  Education)  โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ในสาขาวิชาท่ีตรงกับสายงาน  เพื่อจะได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมท้ังส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  2.3  การจัดหาเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
  2.4  ใช้ระบบ Teamwork ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
  2.5  จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อพิจารณา
เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันมีการแจกจ่ายข่าวสารวิทยาการใหม่ๆท่ีน่ารู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  2.6  เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติหน้าท่ีได้ผลดีเป็นพิเศษผู้บังคับบัญชาก็จะปูน
บ าเหน็จความชอบเล่ือนระดับเล่ือนต าแหน่ง  ประกาศยกย่องชมเชยให้ปรากฏให้หมู่ผู้ร่วมงานเพื่อเป็นก าลังใจ  
และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป 
  2.7  การฝึกฝนตนเอง (Self Development) ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง  โดยการลงมือท างานเพื่อหาประสบการณ์และความช านาญด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้าวิธีท างานระบบ
ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  เป็นต้น 
  2.8  จัดให้มีการฉลองประจ าปี  โดยให้พนักงานส่วนต าบลและครอบครัวมาร่วมสนุกด้วย  
เพื่อให้มีความสบายใจและพอใจท่ีจะท างานของตนยิ่งขึ้น 
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 3. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
  3.1  การฝึกทดลองการปฏิบัติงานให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลท่ีบรรจุใหม่ 
  3.2  การปฐมนิเทศ (Orientation) คือ การแนะน า ช้ีแจงให้พนักงานใหม่ไ ด้รู้ จัก
กฎระเบียบ การปฏิบัติตน ตลอดจนหัวหน้างาน ในองค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือ
แนะน าท่ีจะเปล่ียนสายงานใหม่ 
  3.3  การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปล่ียนงานอาจจะ  3 - 4 เดือนครั้ง  
เพื่อให้มีความรู้เบ้ืองต้นในงานหลาย ๆ ด้าน 
  3.4  การจัดสรรบุคคลเข้าท างานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดยถือหลัก Put 
the right man on the right job เพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จ 
  3.5  การสอนงานหรือแนะน างาน  เพื่อให้มีความสบายใจ  ให้พ้นจากความวิตกกังวล
ต่างๆ  ได้แก่  สอนงานแนะงานหรือแสดงวิธีท างานให้ดู  (Present  the  job)  การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
(Let the  worker performs) การติดตามผล (Follow up) 
  3.6  ก าหนดหน้าท่ี (Function) ก าหนดความรับผิดชอบ (Responsibilities) ก าหนด
อ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน (Authority) การท างานโดยแจ้งให้ทราบด้วยวาจา  ลายลักษณ์อักษร หรือค าส่ัง 
  3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อช่วยปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน การประเมินท าให้ผู้ประเมินทราบว่าพนักงานต้องการอะไร มีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าและพัฒนาตัวเอง
อย่างไร   
  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2563 
ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนดโดยให้
ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3  ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล       
 
 
 
 
 
 
 
 


