
 

12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 

ในการบริหารงานขององคกรตาง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดขององคกรคือทรัพยากรมนุษย

ขององคกร เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนผูใชทรัพยากรอ่ืน ๆ ขององคกรในการดําเนินงานใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรก็

เปนอยางปจจัยตอความสําเร็จขององคกร ซ่ึงการท่ีองคกรจะสามารถรักษาความสมดุลระหวางปริมาณคนกับ

ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรใหเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง องคกรจะตองมีการวางแผนการใชกําลังคน

อยางเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององคกรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดย

เทศบาลตําบลแมคําไดมีการวิเคราะหขอมูลประเมินความรู ความสามารถของอัตรากําลังท่ีมีอยูวาอยูในเกณฑตอง

เพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรูในดานใด รายละเอียดตามตารางแนบทายนี้ 

เทศบาลตําบลแมคําไดเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกร อันไดแก 

ขาราชการและพนักงานจางในสังกัด ซ่ึงจะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานใหสําเร็จตาม

จุดมุงหมายของการพัฒนาท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานไวดังนี้ 

1. จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหนวยงาน 

ตาง ๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน การเขารับการฝกอบรมท่ีหนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดข้ึน เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของ

บุคลากรใหสมารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดใหมีการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยเทศบาลตําบลแมคํา

เปนผูจัดอบรมเอง หรือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. สงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณในการทํางานระหวางเจา 

หนาท่ีทองถ่ินดวยกันเองหรือผูชํานาญงานหรือผูเชี่ยวชาญจากสวนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับคําแนะนํา

ปรึกษาจากผูกํากับดูแล หนวยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

4. จัดใหมีการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและ 

ภาคเอกชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการองคกรหรือการพัฒนาทองถ่ินในดานตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากร

สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับ มาปรับใชหรือประยุกตใชในการการปฏิบัติงานอันจะเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน 

5. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักถึงการเปนผูรับใชประชาชนในพ้ืนท่ีการใหบริการ 

ประชาชนดวยความรวดเร็ว เสมอภาค และท่ัวถึง อํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนการใหบริการประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของเจาหนาท่ี 

6. สงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานมาก 

ข้ึน เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซํ้าซอนของงาน

และการใชทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง อันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคามากข้ึน 

 



7. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่องผาน

การศึกษาท่ังในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรูและสามารถ

ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และสงเสริมใหหนวยงานเปนองคกร

แหงการเรียนรูตอไป 

8. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาใช 

อยางตอเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดท่ีรัฐบาลกําหนด 

เทศบาลตําบลแมคําตระหนักเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล คือการ

พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0  เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนหลัก  กลาวคือ 

1. เปนเทศบาลตําบลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย โปรงใส  ในการ

ทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน ระหวาง

หนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวางกันและเปดกวางซ่ึงการ

มีสวนรวม การสรางเครือขาย 

2. เทศบาลตําบลแมคํายึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชนเปนหลัก 

ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหาความตองการ

และตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกสวนราชการ เพ่ือเปด

โอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  เทศบาลตําบลแมคํา มุงเนนใหประชาชนใชระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  

เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชนใชบริการ  WIFI ฟรี  

รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน  ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย 

 ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลแมคําตามแนวทางขางตนนั้น กําหนดใหทุก

ตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซ่ึงวิธีการพัฒนา  อาจใช

วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  

ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอ

ประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอ

การปฏิบัติราชการ เชน  

 การบริหารโครงการ  

 การใหบริการ 

 การวิจัย 

 ทักษะการติดตอสื่อสาร 

 การเขียนหนังสือราชการ 

 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เปนตน 

 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เทศบาลตําบลแมคําเล็งเห็นวา มีความสําคัญอยางยิ่ง 

เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกันตางสถานท่ี  ตางภาค  ตาง

ภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  ประกอบกับ

พฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี   เปนการหลอหลอมใหเกิด

พฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเทศบาลตําบลแมคํา  ประกอบดวย 



 การมุงผลสัมฤทธิ์ 

 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 

 การบริการเปนเลิศ 

 การทํางานเปนทีม 
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

 

   เทศบาลตําบลแมคําประกาศใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานครูเทศบาลและ

พนักงานจาง  จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและรอบคอบ  

ขยันหม่ันเพียร  อยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือประโยชนของราชการ  ประชาชน และใหบริการประชาชนดวย

ความเสมอภาค  ตามประกาศเทศบาลตําบลแมคํามาตรฐานคุณธรรม  และจริยธรรมของเทศบาล และพนักงาน

จาง ของเทศบาลตําบลแมคํา ดังนี ้
 

1. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละ และมีความ

รับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย  โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 

3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว   มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชนของประชาชน

เปนหลัก 

4. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 

5. พึงพัฒนาทักษะความรู  ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

6. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมตองอยูเหนือผลประโยชนใด ๆ 

7. พึงพูดจาไพเราะออนหวานและปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตร ตอผูรับบริการหรือผูมาติดตอราชการ 

8. พึงใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดตอ อปท. 

9. พึงเคารพผูท่ีมีอาวุโสมากกวา 

10. พึงมีน้ําใจและรูจักถนอมน้ําใจลูกนอง 

11. พึงเปนผูตรงตอเวลา 

ส่ิงท่ีผูบริหารพึงปรารภนา จะใหบุคลากรในองคกรมี 

1. มีความรับผิดชอบ 

2. มีความซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. มีความซ่ือตรงตอหนาท่ี 

5. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

6. มีการควบคุมตนเอง 

7. มีดุลพินิจท่ีดี 

8. มีจิตสํานึกท่ีเปดกวาง 



ส่ิงท่ีผูใตบังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผูบังคับบัญชา 

1. มีความเคารพนับถือรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2. มีความเต็มใจท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบตามสมควร 

3. มีความเปนธรรม 

4. มีน้ําใจ รูจักถนอมน้ําใจผูใตบังคับบัญชา 

5. มีความสามารถในการกระตุนใหกําลังใจแกหมูคณะ 

6. มีความพรอมท่ีจะยกยองชมเชยลูกนอง 

7. มีความพรอมท่ีจะชวยเหลือลูกนอง  

8. มีเวลาวางใหแกลูกนองตามสมควร 

ส่ิงท่ีเพ่ือนรวมงามพึงปรารถนา 

1. มีความรวมมือ 

2. มีความซ่ือสัตยตอหมูคณะ 

3. ความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน 

4. ความเอ้ือเฟอความมีน้ําใจตอกัน 

5. มีใจท่ีเปดกวาง 

ส่ิงท่ีประชาชนปรารถนา 

1. มีความเคารพนับถือผูอ่ืนตามสมควร 

2. มีความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 

3. มีความเปนธรรม 

4. มีน้ําใจตอผูมาติดตอราชการหรือผูขอรับบริการ 

5. มีความกระตือรือรนท่ีจะชวยเหลือผูมาติดตอราชการหรือผูขอรับบริการ 

6. รูจักคุณคาของเวลาของผูมาติดตอราชการหรือผูขอรับบริการ 

 

ประกาศ  ณ    วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2560 

 

(ลงชื่อ) 

                         (นายสุเวช  ภูมิรัตน) 

                     นายกเทศมนตรีตําบลแมคํา 
 


