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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1
0. แผนภู
มิโกครงสร้
ส่วนราชการตามแผน
องค์
ารบริาหงการแบ่
ารส่วนตงาบลท่
าสัก ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูอักตจ้ราก
าง าลั
และพนั
ง 3 ปีกงานจ้าง ทุกตาแหน่งได้มีโ อกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทาแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่ ว นตัว และด้านคุณธรรมและจริ ย ธรรมแล้ ว องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒ นาตาม
นโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบ
ราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็ น องค์ ก รที่ เ ปิ ด กว้ า งและเชื่ อ มโยงกั น ต้ อ งมี ค วามเปิ ด เผยโปร่ ง ใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและโอนถ่ า ยภารกิ จ ที่ ภ าครั ฐ ไม่ ค วรด าเนิ น การเองออกไปให้ แ ก่ ภ าคส่ ว นอื่ นๆ เป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงการให้สอดคล้องกับการทางานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้
บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบ
โต้ กั บ โลกแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งฉั บ พลั น เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า มี ค วามยื ด หยุ่ น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับ สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตนเอง
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
ดัง นั้ น ในการบริ ห ารงานขององค์ก รต่ า งๆ ทรั พยากรทางการบริ ห ารที่ส าคั ญ ที่สุ ดขององค์ กรคื อ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆ ขององค์กรในการดาเนินงานให้
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บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากรก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่ง การที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
ปริ มาณคนกับ ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้ เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมี การวาง
แผนการใช้กาลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของ
อัตรากาลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสักได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่
ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สาเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่ว ยงานของรัฐหรือสถาบัน การศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ า สั ก เป็ น ผู้ จั ด อบรมเอง หรื อ ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใกล้ เ คี ย งเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3. ส่งเสริมหรือสนั บสนุน ให้ มี การแลกเปลี่ยนความรู้ห รือประสบการณ์ ในการทางานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ ยวชาญจากส่วนราชการอื่นๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คาแนะนาปรึกษาจากผู้กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4. จั ด ให้ มี การศึก ษาดู งานองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อื่ น หรือ หน่ว ยงานอื่ น ทั้ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อให้บุคลากร
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานอันจะเป็น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนัก ถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่ การให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้าซ้อนของ
งานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
7. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ นให้ บุ ค ลากรพัฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นวิ ช าชี พของตนอย่ า งต่ อ เนื่อ งผ่ า น
การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึง การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการปฏิบั ติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่ งเสริมให้ห น่วยงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็ น องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลที่ เปิ ดกว้า งและเชื่อ มโยงกันมี การบริห ารจัดการที่เ ปิด เผย
โปร่งใส ในการทางานบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มี การแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
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และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็น การตรวจสอบการทางานระหว่างกัน
และเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่ว น
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์ การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสักมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่าน
ไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
ทั้งนีใ้ นการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ตามแนวทางข้างต้นนั้น กาหนดให้
ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติ การ ฯลฯ
ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิ ดผลดี
ต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐาน การปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
 การบริหารโครงการ
 การให้บริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสักเล็งเห็นว่า มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่
ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าสัก ประกอบด้วย






การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1
0. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ประกาศให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อย่างเต็มกาลังความสามารถ
เพื่อประโยชน์ของราชการ ประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าสักเรื่องมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าสักดังนี้
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๖. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ
๗. พึงพูดจาไพเราะอ่อ นหวานและปฏิบัติตนเป็นกัล ยาณมิตร ต่อผู้ รับบริ การหรือผู้ มาติดต่อ
ราชการ
๘. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท.
๙. พึงเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า
10. พึงมีน้าใจและรู้จักถนอมน้าใจลูกน้อง
11. พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา
สิ่งที่ผู้บริหารพึงปรารถนา จะให้บุคลากรในองค์กรมี
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
6. มีการควบคุมตนเอง
7. มีดุลพินิจที่ดี
8. มีจิตสานึกที่เปิดกว้าง
สิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา
1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร
3. มีความเป็นธรรม
4. มีน้าใจ รู้จักถนอมน้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้กาลังใจแก่หมู่คณะ
6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง
7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร
สิ่งที่เพื่อนร่วมงานพึงปรารถนา
1. มีความร่วมมือ
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
4. ความเอื้อเฟือความมีน้าใจต่อกัน
5. มีใจทีเ่ ปิดกว้าง
สิ่งที่ประชาชนปรารถนา
1. มีความเคารพนับถือผู้อื่นตามสมควร
2. มีความเต็มใจที่จะให้บริการ
3. มีความเป็นธรรม
4. มีน้าใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
5. มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
6. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ

