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12.แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
1. ปรัชญาและรูปแบบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
ความมุง มั่นก็คือ ตั้ง ใจจะพัฒ นาองคก ารบริห ารสวนตําบลปางตาไว ในอันที่จ ะบําบัดทุก ข
บํารุงสุข ใหแกประชาชน มีการแจกแจง แบงปนทรัพยากรตางๆ ใหแกทุกกลุมใหไดรับประโยชนอยางเต็มที่ทั่วถึง
เปนธรรม และสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยหลักการทํางานตั้งอยูบนพื้นฐานของความนาเชื่อถือ
ความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบได มุงกระจายอํานาจ และที่สําคัญใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
บริหารงานขององคการสวนตําบล นอกจากนี้จะดําเนินบทบาทสําคัญในการเสริมสรางใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี
(Good Governance) ในองคการบริหารสวนตําบลโดยดําเนินการสงเสริม สนับสนุนดังนี้
1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาคนในทองถิ่น ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการ
ศึกษาอยางทั่วถึง ตอเนื่องและมีคุณภาพ
2) สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการที่เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อเสริม
สรางความนาเชื่อเถือ และความมั่นใจแกประชาชนตอการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการของรัฐ
โดยใหความสําคัญกับการรับรูขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ การประชุมชี้แจง
3) สนับสนุนระบบการจัดทํางบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการศึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมที่จะมีผลตอการจัดทํางบประมาณ ดวยการใหความสําคัญ
กับ การจัดทําแผนพัฒ นาองคก ารบริห ารสวนตําบล ซึ่งมีกระบวนการที่ทุก ฝายมีสวนรวม และมีก ารจัดลําดับ
ความสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึงความประหยัดและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
4) สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติและตรวจสอบงาน
อยางตอเนื่อง อันจะทําใหเกิดประโยชน ในดานการติดตามผล การตรวจสอบ ประเมินผล รวมทั้งใหมีการรวบรวม
ระเบียบกฎหมายใหเปนหมวดหมู งายตอการคนหา อันจะทําใหมีคูมือในการปฏิบัติงาน
5) ตรวจสอบการจัดทําบัญชีตางๆ ใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
6) สงเสริมใหมีการบันทึกขอมูลสําหรับการจัดทํารายงานฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบที่ก ระทรวงมหาดไทยกําหนด พรอ มทั้งเปดเผยขอมูลอยางชัดเจน ครบถวน
โปรงใส ตรงเวลา และตรงตอความเปนจริง
7) สงเสริมใหมีระบบการถวงดุลอํานาจและการตรวจสอบใหเปนไปอยางเหมาะสม
ไมใหฝายหนึ่งฝายใดมีอํานาจมากเกินไป ซึ่งอาจจะนําไปสูการใชอํานาจในทางที่ผิด เกิดผลเสียหายแกทางองคการ
บริหารสวนตําบล นอกจากนี้การทํางานของแตละฝายใหเนนการทํางานแบบมีความรู มีคูมือการปฏิบัติงาน ละ
เวนการทํางานดวยความเคยชิน อันจะชวยลดความเสี่ยง
8) สงเสริมการกระจายอํานาจ ดวยการเปดโอกาสใหพนักงานสวนตําบลและ
แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

พนักงานจางตัดสินใจในบางเรื่อง และเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานกับ องคการ
บริหารสวนตําบล เชน รับกิจการบางอยางไปดําเนินการ รวมเปนกรรมการ รวมใหขอมูลขาวสาร รวมตัดสินใจบาง
เรื่องบางกรณี
9) การบริหารขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากจะเปนเรื่องประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลแลว องคการบริหารสวนตําบลตองการใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการดวย โดยวิธีการให
ประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารและเขามามีสวนรวมในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตรวมคิด
รวมดําเนินการ รวมประเมินผล และรวมรับผิดชอบ

2. ความซื่อสัตยและจริยธรรม
1) กําหนดจริยธรรมเพื่อใหพ นัก งานสวนตําบลและพนัก งานจาง ยึดถือ เปนแนวทาง
ปฏิบัติ
2) จัดพิมพวินัย และวิธีการลงโทษ แจงเวียนใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางได
ทราบโดยทั่วกัน
3) สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในบทบาทของการเปนบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล
4) เผยแพรจรรยาบรรณของการเปนขาราชการ และปลูกฝงใหยึดมั่นในอุดมการณ
มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและเที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
5) สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัตงิ านดวยความโปรงใส มีความรับผิดชอบ และมีความ
กลาในอันทีจ่ ะปกปองสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของประชาชน
6) สรางวัฒนธรรมและคานิยม เพื่อใหบุคลากรมีวัฒนธรรมในการทํางานที่มีจริยธรรมสูง
ดวยการที่ผูบริหารกระทําเปนแบบอยาง และดําเนินการสื่อสารไปยังบุคลากรในหนวยงาน
7) ดําเนินการโดยเรงดวน ตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู หากมีสัญ ญาณแจงวา อาจมี
ปญ หาเรื่องความซื่อสัตย และจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงานเกิดขึ้น ดวยการยายสับเปลี่ยนตําแหนงหรือ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
8) ดําเนินการแกบุคลากรหากปรากฏวาไมมีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือ
ระเบียบปฏิบัติตามควรแกกรณี เชน การลงโทษทางปกครอง การงดความดีความชอบ
9) สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายสําหรับการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหมีความเปนไปไดสําหรับการนําไปสูก ารปฏิบัติ

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

10) ยกยองเชิดชูพนักงานสวนตําบล ผูที่ตั้งใจปฏิบัตหิ นาทีร่ าชการดวยความซื่อสัตย
สุจริตและถือปฏิบัติตามจริยธรรม สามารถเปนแบบอยางแกบุคคลอื่น ไดทั้งการครองตน และครองงาน เชน
มีการใหประกาศเกียรติคุณ เสนอขอใหไดรบั รางวัลเพือ่ เชิดชูเกียรติและวงษตระกูลสืบไป

3. ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
1) สนับสนุนบุคลากรใหไดรบั การศึกษาในดานตางๆ อยางเพียงพอ
2) ใหมีการฝกอบรมตามความตองการในการฝกอบรม และความกาวหนาของวิชาชีพ
แตละดานเพื่อสรางความชํานาญและเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะประสานกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น และ
สถาบันการศึกษา
3) จัดใหมีการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสรางจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
4) ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน
5) เปดโอกาสใหบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ และสง
เสริมใหมีความเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน
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4. โครงสรางองคกร
1) มีการจัดโครงสรางองคกร ใหครอบคลุมภารกิจหนาที่ ขององคการบริหารสวน
ตําบล อยางครบถวน โดยสวนราชการใดจะมีหนวยงานภายในอยางไร มีบุคลากรเทาไร ขึ้นอยูกับปริมาณ และ
คุณภาพของงาน ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร จากนั้นให
เผยแพรใหทุกคนในหนวยงานทราบ
2) ทําการประเมินผลโครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตําบล เปนประจําทุกป
ซึ่งอาจจะตองมีการเพิ่ม หรือลดสวนราชการขององคก ารบริหารสวนตําบลก็ได หรืออาจจะมีก ารกําหนด
ตําแหนงหรือ ปรับปรุงตําแหนงบุคลากรขององคก ารบริห ารสวนตําบลใหเหมาะสมสอดคลองกับ ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ในองคก ารบริหารสวนตําบล ที่เปลี่ยนแปลงก็ได แตทั้งนี้ตอ งเปนไปตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร
3) จัดทําแผนภูมิการจัดองคกรขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งแสดงอํานาจหนาที่
แสดงแกประชาชน และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานไดทราบโดยทั่วกัน

5. การมอบอํานาจและหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
1)ให ทุ ก หน ว ยงานในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล มี ก ารแบ ง งานและหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบตามตําแหนงหนาที่ใหมีความชัดเจน วาแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบอยางไร เพียงใด กรณีบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ผูใดเปนผูรักษาราชการแทน อยางไรก็ตามในการแบงหนาที่ สิ่งที่จะตอง
ใหความสําคัญ ก็คือใหมีการตรวจสอบกัน เพื่อเปนทางหนึ่งที่จะปองกันความผิดพลาดได
แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

2) ใหแจงการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ตามขอ 1) ใหทุกคนในหนวยงานทราบแลว ให
ผูรบั ผิดชอบแตละคนจัดทํารายละเอียดของภารกิจ ที่ตองปฏิบัติ เพื่อใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน
3) ใหมีการประเมิน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ในแตละหนวยงานของแตละคนเปน
ประจําทุก 6 เดือน ผลการประเมินแจงใหหนวยงานทราบ

6.นโยบายการบริหารดานบุคลากร
1) นําแนวทางมาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล มาใช
เปนหลักในการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
2) ใหมีการปฐมนิเทศกับบุคลากรที่บรรจุใหมและจัดฝกอบรมบุคลากรในหนวยงานเปน
ประจําทุกป เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ เกิดทักษะใหมๆ สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
3) ใหนําผลการประเมินบุคคลของบุคลากรในหนวยงาน มาใชสําหรับการเลื่อนเงิน
เดือน การเลื่อนระดับตําแหนง และการยายสับเปลี่ยนงาน
4) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง ใหผูประเมินคํานึงถึงความซื่อสัตย
และจริยธรรมของผูถูกประเมินดวย
5) ติดตาม ตรวจสอบ ผลการพิจ ารณาดําเนินการทางวินัย แกบุคลากรขององคการ
บริห ารสวนตําบล ใหเ ปนไปตามหลัก เกณฑ ของระเบียบ กฎหมาย รวดเร็ว ถู ก ตอ งเปน ธรรม เหมาะสมกั บ
พฤติการณของการกระทําผิด
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบลลํานักงานจาง
โดยที่พ นัก งานสวนตําบลขององคก ารบริห ารสวนตําบลปางตาไว มีห นาที่และความ
รับผิดชอบ สําคัญ ในการพัฒ นาทอ งถิ่น รวมทั้งการใหบ ริก ารแกประชาชน หลักปฏิบัติหรือ คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานแกสวนรวม จึงมีความจําเปนที่ทุกคนในหนวยงาน ตองยึดถือไวประจําใจ อันจะชวยรักษาไวซึ่ง
ศักดิ์ศรี และสงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะ จนเปนที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกยองของบุคคลทั่วไป
ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว จึงไดกําหนดจริยธรรมของคณะผูบริห ารและพนัก งานสวนตําบลไว
ดังตอไปนี้
1) ตองเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนบุคลากรของรัฐ
2) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เต็มกําลังความสามารถ ไมแสวงหา
แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

ผลประโยชนโดยมิชอบ
3) ตองเปนผูมีคุณธรรมประจําใจ โดยเฉพาะการเปนผูมีสัจธรรม และความสํานึก
สําหรับปฏิบัติงานในหนาที่
4) ตองปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการและประชาชนเปนสําคัญ
ไมเบียดเบียนเอาทรัพยสินหรือเวลาของราชการเพื่อประโยชนแกตนเอง
5) ตองดูแลรักษาและใชทรัพยสิน ของทางราชการอยางประหยัด คุมคา
6) ตองไมมีการกระทําในลักษณะที่กอใหเกิดความขัดแยง ระหวางผลประโยชนของ
ราชการกับประโยชนสวนตัว ตองสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวม
7) ตองเปนผูมจี ิตใจของการใหบริการแกคนทั่วไป อยางเต็มกําลังความสามารถ
เอื้อเฟอมีน้ําใจ สุภาพออนโยน
8) ตองประพฤติและปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับ เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
9) ตองรวมพลัง ในอันที่จะชวยพัฒนา แกไขปญหา เพื่อประโยชนของสวนรวม
************************************************
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