
 
 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา                 
โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เป็นรอบระยะเวลา 
๓ ปี เช่นเดียวกับการวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น 
การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ เป็นต้น   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดท าแผน                 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและได้ร่วมกันจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานบุคลากรขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 - ๒๕63 สรุปดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา 
๑.  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเกิดความรู้ ความเข้าใจในทักษะทัศนคติ ต่อการ

ปฏิบัติราชการในยุคแห่งการปฏิรูประบบราชการและสามารถปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการกระจายอ านาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเกิดความช านาญและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่มี
การประกาศใช้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 
(IT) ได้ทันกับภาวการณ์ปัจจุบันและสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 

๔. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กันไป
กับการปฏิบัติราชการ 

๕. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากบุคลากรของภาครัฐ ภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

หลักสูตรการพัฒนา 

๑.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
ผู้เข้ารับการอบรม ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้เข้ารับการบรรจุหรือแต่งตั้งใหม่

ในการปฏิบัติราชการ 
หลักสูตร  ๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
 ๒. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๓. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานราชการ 
 ๔. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ส าหรับพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่หรือพนักงาน

จ้างที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม ่
 ๕. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
ผู้เข้ารับการอบรม พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง แต่ละต าแหน่ง 
หลักสูตร  ๑. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง 
 ๒. ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ 



 
 

 ๓. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารและนโยบายของหน่วยเหนือ
ขึ้นไป 

๓.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการอบรม พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง 
หลักสูตร  ๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น การ

ฝึกอบรมต่าง ๆ 

๔.  หลักสูตรด้านการบริหาร (ส าหรับผู้บริหาร) 
ผู้เข้ารับการอบรม พนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหาร 
หลักสูตร ๑. หลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ นบสท. 
 ๒. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปเพ่ือการวางแผน การมอบหมายงาน 
 ๓. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การสร้างก าลังใจ แรงบันดาลใจและการ

ประสานงาน , การท างานเป็นกลุ่ม , การท างานแบบมีส่วนร่วม 

๕.  หลักสูตรด้านการบริหาร (ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้เข้ารับการอบรม พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน 
หลักสูตร  ๑. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือน าไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

๑.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
วิธีการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด

นครพนม โดยท าการปฐมนิเทศและการสอนงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมีพนักงานส่วนต าบล หรือ

พนักงานจ้างเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเม่ือใด 

๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
วิธีการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเอง โดยจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  
ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม ของทุกปี 

๓.  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะงานแต่ละต าแหน่ง 
วิธีการพัฒนา มอบหมายให้ ส านักงาน ก.อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการ

อ่ืนที่เหมาะสม สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน เป็นผู้ด าเนินการ โดยการฝึกอบรมหรือสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ 
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 
ก าหนด 

๔. หลักสูตรด้านการบริการ 
วิธีการพัฒนา มอบหมายให้ ส านักงาน ก.อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น

ที่เหมาะสมเป็นผู้ด าเนินการ โดยการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา 
ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมีพนักงานส่วนต าบลหรือ

พนักงานจ้างเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อใด 



 
 

๕.  หลักสตูรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
วิธีการพัฒนา ด าเนินการเองโดยร่วมกับส่วนราชการอ่ืน ๆ เช่น กรมการศาสนา  จังหวัดนครพนม 

สถานปฏิบัติธรรม วัดต่าง ๆ โดยการฝึกอบรม หรือการปฏิบัติธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ของทุกปี 

หรือวันส าคัญทางศาสนา 
งบประมาณท่ีจะใช้ในการด าเนินการพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕61 - ๒๕63  

การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล หลังจากการที่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาในแต่

ละหลักสูตร ให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาด าเนินการดังนี้ 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาท ารายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หรือสัมมนาให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบตามล าดับชั้น หลังเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละหลักสูตร หรือจัดท าคู่มือปฏิบัติราชการโดยใช้ความรู้จากการ
ฝึกอบรม  

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประเมินผลพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่เข้ารับ
การพัฒนาโดยให้ตอบแบบประเมินสอบถามว่าผู้ที่เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
หรือไม ่

หมายเหตุ  ทั้งนี้การประเมินผลในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ อบต.ก าหนด 

ประกาศคุณธรรมและจริธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว กับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ข้อ  ๒๖๔  ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ต้องจัดท าประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมส าหรับพนักงานส่วนต าบล   เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบล  โดยให้ติดไว้อย่างเปิดเผยในส านักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 


