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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

------------------------- 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
ลูกจาง  และพนักงานจาง  ทุกตําแหนง  ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี   
มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  และลูกจาง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามท่ี
กฎหมายกําหนด  โดยมีระยะเวลา  3  ป  ตามรอบของแผนอัตรากําลัง  3  ป  การพัฒนานอกจากจะพัฒนา
ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร 
ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู  Thailand  4.0  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
จึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถ่ินไปสูยุค  4.0  เชนกัน  โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก  กลาวคือ   

 1.  เปนองคกรท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทํางาน  โดย
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ  หรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน  และ
สามารถเขามาตรวจสอบการทํางานได  ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ  เชน  ภาคเอกชน   
ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวม  และโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวน
อ่ืน ๆ  เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการ
ทํางานในแนวระนาบ  ในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยัง
ตองเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเอง  ใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไมวาจะเปนราชการ
บริหารสวนกลาง  สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

 2.  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามกับตนเอง
เสมอวา  ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน 
โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการ หรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการ  และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับ
ความตองการของประชาชน  พรอมท้ังอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการ    
เพ่ือใหบริการตาง ๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินไดตลอดเวลาตามความตองการของตน  และผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน  ไมวา
จะติดตอมาดวยตนเอง  อินเตอรเน็ต  เว็ปไซด  โซเซียลมีเดีย  หรือแอปฟริเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ  เปนตน 

 3.  องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนา  มีการวิเคราะห
ความเสี่ยง  สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม  และประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการ
ตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  เพ่ือสรางคุณคา  มีความยืดหยุน  และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ  ไดอยางทันเวลา  ตลอดจนเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเขาสู
สภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม  รวมท้ังทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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 ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได  เชน  ปฐมนิเทศการฝกอบรม  
การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เปนตน 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการพัฒนาขาราชการ
หรือพนักงานทองถ่ิน  ลูกจาง  และพนักงานจาง  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ินในการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล  มาใชเปนแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑ : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือสรางกลุมผูนําและองคการ
สุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี  (Organization  Integrity) 

กลยุทธท่ี  ๑.๑  ยกยองขาราชการ/ผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
กลยุทธท่ี  ๑.๒  สรางองคการสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี  (Organizational Integrity) 
กลยุทธท่ี  ๑.๓  กําหนดมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของนักการเมืองทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  สรางทักษะ  และพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน     
ในรูปแบบตาง ๆ 

กลยุทธท่ี  ๒.๑  ปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจ  พระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาท 
กลยุทธท่ี  ๒.๒  กําหนดหลักสูตรฝกอบรม  และโครงการพัฒนาภาคบังคับแกขาราชการ   

ทุกระดับ 
กลยุทธท่ี  ๒.๓  สรางศูนยกลางในการวิจัย  สํารวจ  ใหคําปรึกษาแนะนําและขอมูลขาวสาร

ดานธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี  ๒.๔  พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการอยางเขมขน 
กลยุทธท่ี  ๒.๕  กําหนดหลักสูตรฝกอบรม  และโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

และสูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธท่ี  ๓.๑  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา  บรรจุ  แตงตั้ง  โอน  ยาย 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี  ๓.๒  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณขาราชการไปสูการปฏิบัติ 
กลยุทธท่ี  ๓.๓  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลแกขาราชการสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔ : การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนฐานทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี ๔.๑  เปดโอกาสใหขาราชการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธท่ี  ๔.๒  เปดใหประชาชน  และหนวยงานอ่ืนเขามามีสวนรวม  และการติดตาม
สถานการณการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
๑.  จัดปฐมนิเทศพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีไดรับการดํารงตําแหนงใหม

ทุกคน  ทุกตําแหนง  ใหมีความรู  ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  และในดานคุณธรรม  จริยธรรม ระเบียบ  
วินัยและนโยบายการปฏิบัติงาน 
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๒.  จัดการฝกอบรม  ศึกษาดูงานใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง   มีทักษะ  
ความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการ  ทุกตําแหนง  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

๓.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ใหเกิดความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานและเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ  เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

๔.  สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ไดมีการศึกษาตอ  หรือรับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  ของหนวยงานของรัฐ  หรือเอกชน  ท่ีมีการฝกอบรมในสายงานตาง ๆ 

๕.  จัดสวัสดิการตาง ๆ  ตามสิทธิใหกับพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง เพ่ือให
เกิดความรูสึกม่ันคง  หรือการสรางบรรยากาศในการทํางาน  พรอมสรางขวัญและกําลังใจ 

๖.  จัดหาวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชท่ีมีความทันสมัยในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหพนักงาน    
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  มีความรู  ความสามารถ  และเกิดทักษะเกิดความชํานาญงาน
เฉพาะดานมากข้ึน  สามารถกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมไดเปนอยางดี 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
(นายมนตรี  กรก่ิง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 


