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1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันพบว่าองค์กรในภาคราชการมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง เช่น การปฏิรูปราชการ
การกระจายอานาจการบริหารจากราชการส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้ได้
บริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เป็นองค์กร ธรรมมาภิบาล (Good Governance) การปรับเปลี่ยน
มุมมองที่มุ่งเน้นความสาคัญของประชาชน (Customer Centric) การปรับลดขนาดกาลังคนภาครัฐ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Result Vase Management – RVM) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ทาให้การ
ดาเนิ นงานของหน่ วยงานราชการต้ องปรับเปลี่ ยนอยู่ตลอดเวลา แต่การปรับเปลี่ ยนการบริหาร “คน” หรือ
ทรัพยากรบุคคลนั้น สาหรับภาคราชการแล้วยังถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงได้ช้า เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน
ของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือค่านิยมในการปฏิบัติราชการ และในด้านของการจัดระบบบริหารกาลังคนให้
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ จากการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มุ่งเน้นการ
บริหารจั ดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทาให้ ส่วนราชการต้องกาหนดยุทธศาสตร์การทางาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และปรับเปลี่ยนวิธีการทางานในรูปแบบบูรณาการ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ฯ ให้บังเกิดผลโดยเร็ว ดังนั้น จึง
จ าเป็ นที่ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลบ่ อแฮ้ ว จะต้ องพั ฒ นาบุ คลากรให้ มี สมรรถนะขี ดความสามารถเพื่ อเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ ความสามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของโลก พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ประชาชนใน
ท้องถิ่น จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติ ปฏิบัติของพนักงานและลูกจ้างของท้องถิ่น
ซึ่งต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ต้องมีจิตสานึกกระทาเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้กาหนดบทบัญญัติในมาตรา 7 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ประจา จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณ ธรรม และจริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้า ง ได้มี
หลักการและแนวทางประพฤติ ปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความผาสุกของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว จึงได้วางแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบภายใต้เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การพัฒนา อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกันเป็นทีม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการปลดปล่อยพลังความคิดของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง ในทุกระดับ ให้ร่วมกันพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

-22. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถมาปรับใช้ในองค์กร
3. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการ
พัฒนาตนเอง ให้เกิดขึ้นในองค์กร
4. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
ระยะสั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้วมีเป้าหมายให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
เพิ่มพูนความรู้
สมรรถนะ พัฒนาขีดความสามารถ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพนักงานต้องได้รับการส่งเสริม พัฒนาไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80 ต่อปีงบประมาณ
ระยะยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้วมีเป้าหมายให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ
ระเบียบ เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และมุ่งหวังให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ทางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน และรู้จักพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
4. การประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 ข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
และทิศทางนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร
- ข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน
กลยุทธ์ในการบริหารงานบุคลากรในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว มีทิศทางการ
บริหารงานที่เป็นไปแบบแนวราบที่เห็นว่า ทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญต่อองค์กร ดังนั้น การทางานที่ให้
ความสาคัญของคาว่า การกาหนดยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ภายใต้
กรอบและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งกลไกการบริหารงานบุคลากรระดับชาติที่จะ
กล่าวถึง คือ กลไกการทางานที่เน้นการบริหารภาคราชการแนวใหม่ หรือที่เรียกว่าการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดี มีกลไก 4 ป คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ที่ดีที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นกลไกยุทธการบริหารงานทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายของ
การบริการประชาชน และการที่บุคลากรมีจิตสาธารณะที่นาไปสู่เป้าหมายเดียวกับผู้บริหารและเป้าหมายของ
องค์กร
ปั จ จุ บั น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่ อ แฮ้ว มีก ารจัด ท าแผนพั ฒ นาบุ คลากร ได้ คานึ งถึ ง
ภารกิจอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และหน้ า ที่ ข องพนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อนาไปสู่การบริหาร

-3จัดการบ้านเมืองที่ดี โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน
หลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒ นาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับบทบาท อานาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ดังนี้
1. ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรีย นรู้อย่ างสม่าเสมอ โดยต้องรับ รู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ ว นตาบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2545 หมวด 12 ส่วนที่ 3 เรื่อง การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 258 ให้องค์การบริห ารส่วนตาบล มีการพัฒ นาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี
ข้อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามข้อ 258 ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด เช่นการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาเองก็ได้ หาก
องค์การบริหารส่วนตาบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่
ละองค์การบริหารส่วนตาบล ก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตร
ที่คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพิ่มเติม
หลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
ข้อ 260 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล สามารถเลื อ กใช้วิธีก ารพัฒ นาอื่นๆ ได้ เช่น การพัฒ นาโดยผู้ บั งคับ บั ญ ชา และการฝึ ก
ภาคสนาม
ข้อ 261 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลนี้ อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ก. อบต.) สานั กงานคณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบล (ก. อบต. จังหวัด ) องค์การบริหารส่ วนตาบล
ต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก. อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้

-4ข้อ 269 ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนพัฒ นาพนักงานส่ วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทั กษะ ทั ศ นคติที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรม อั น จะท าให้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ราชการในต าแหน่ งนั้ น ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนั กงานองค์การบริหารส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก. อบต.) กาหนด โดยให้
กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น
- ทิศทางนโยบาย
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว มีเป้าหมายการบริหารงานบุคลากร คือ การ
บริหารราชการแนวใหม่ ซึ่งส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงาน
ตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการ
สมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในแต่ละส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ ตามแผนพัฒนาบุคลากร
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง สามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่ างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับ เปลี่ย นทัศนคติของราชการเพื่อให้ ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิช าการสมัยใหม่
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม อีกทั้งต้องมีการสร้าง
ความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
4.2 วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
สร้าง “คน” ให้มีคุณภาพ
เพื่อ
“งาน” ได้สัมฤทธิ์ผล
4.3 ความคาดหวังต่อการบริหารทรัพยากรบุคลากร ของผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน
ผู้บริหาร
ให้บุคลากร มีสมรรถนะขีดความสามารถและจะต้องพัฒนาตนเอง เข้าใจในกฎ ระเบียบ มีจิต
บริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากร
ใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ นามาปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และเกิดการพัฒนาต่อตนเอง
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ได้รับความพึงพอใจในการตอบสนองความต้องการและได้รับการบริการอย่างดีเลิศ
4.4 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดแข็ง/โอกาส
1. ด้านโครงสร้างการบริหารบุคลากร การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่ อ แฮ้ ว มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการก าหนดต าแหน่ ง โดยการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ และการ
ดาเนินงานได้มีการแบ่งโครงสร้าง อานาจหน้าที่ให้กับบุคลากรได้อย่างชัดเจน
2. ด้านงบประมาณ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบล มีฐานะการบริหารงานที่เป็นนิติ
บุคคล จึงสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างอิสระ
3. ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว มีนโยบายการ
ทางานที่เน้น ครอบคลุ มทุกมิติ ซึ่งจะเป็น โอกาสในการพัฒ นาเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่นับวันจะครอบคลุมโลก และองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนไป ได้อย่าง
ทัน ท่วงที และมีการดาเนิ นการมอบหมายงานเพื่อปฏิบัติราชการแทน เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
4. การมีเป้าหมาย นโยบายการทางานของผู้บริห ารองค์กรและผู้ ปฏิบัติมีเป้าหมายที่
เป็นไปทิศทางเดียวกัน คือการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อการบริการนั้นจะเต็มไปด้วยด้วยการมี จิตสาธารณะ ของคนในองค์กร และเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์
สาธารณะ ร่วมกันซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
จุดอ่อน/อุปสรรค
1. วัฒนธรรมการทางานในอดีต
ในอดีตที่ผ่านมา การทางานของภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มักจะเป็นผู้ที่บริหารงานในเชิงรับ (Reactive) มากกว่าเพราะการทางานแบบเชิงรุก ซึ่ง
มักจะทาก็ต่อเมื่อได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาก่อนเท่านั้น แล้วส่วนมากนโยบายหรืองานต่าง ๆที่มา
จากผู้บริหารมักจะมาพร้อมกับแนวทางวิธีการและวันกาหนดเสร็จ จึงทาให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
ทางานภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกาหนดมาก จากระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย สาหรับการบริหารงานในเชิง
รุก (Proactive) นั้ น ผู้ บ ริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จะต้ อ งเป็ น ผู้ เสนอนโยบาย แผนงานและโครงการให้
ผู้ บ ริห ารพิจ ารณาว่าเห็ น ด้ว ยกับ เราหรือไม่ การที่ เราสามารถนาเสนอได้นั้ น ย่อมหมายความว่าเราได้คิ ด
เตรียมการ เตรียมข้อมูลไปพร้อมแล้ว โอกาสที่จะตอบข้อซักถามของผู้บริหารไม่ได้ นั้น คงมีน้ อยมาก เงื่อนไข
ต่าง ๆ ไม่ว่ากิจกรรม ระยะเวลา
2. ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ด้ า นบุ ค ลากร ผู้ บ ริ ห ารในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน
ด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ในการทางานซึ่งอาจทาให้เสียงบประมาณ
มากในการศึกษา อบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นต้องมีการส่งเสริม การศึกษา อบรม และ

-6งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ที่ตั้งไว้เพื่อการศึกษา อบรมในหลักสูตรต่างๆ มีจานวนน้อย
และไม่เพียงพอ
3. การขาดแคลนงบประมาณ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การเรื่ อ ง
งบประมาณเอง ในขณะที่งบประมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับภารกิจ อานาจหน้าที่ และงานที่ได้รับการถ่ายโอน
อื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตาบลยังขาดแคลนงบประมาณในการส่งเสริม พัฒนา ได้อย่างเพียงพอ จึงทาให้การ
ส่งเสริม พัฒนา การอบรม บุคลากร ยังไม่ได้รับการส่งเสริม ทาให้พนักงานขาดโอกาสในการพัฒ นาความรู้
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
5. การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จาเป็นเพื่อรับรองการบริหารภาครัฐแนวใหม่
กลยุทธที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของบุคลากรเพื่อรองรับ
วัฒนธรรมใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว มีการพัฒ นา
ด้านกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานเชิงรุกและเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าหมาย พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของจานวนหลักสูตรที่บุคลากรได้รับการอบรม ตามหลักสูตร
ในการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และจริยธรรม
กลยุทธที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ คลากรขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบ่ อ แฮ้ว ได้รับ การ
พัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ตัวชี้วัด หน่วยงานมีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการฝึกอบรมที่
กาหนดไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกตาแหน่ง/ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว มีการพัฒนาองค์
ความรู้ให้ครอบคลุมตาแหน่ง/ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
เป้าหมาย พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้ว

-7ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของแผนการฝึกอบรมที่ให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาครอบคลุมทุก
ตาแหน่ง/ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้ใช้ระบบ IT ในการพัฒนาบุคลากร
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นาสื่ อเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ห ลากหลายรูป แบบส าหรับ
การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้ว
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของจานวนพนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีความรู้
และสามารถใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้
กลยุทธที่ 3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการควบคุมกากับและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
เป้าหมาย พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้ว
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของ จานวนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี
กลยุทธที่ 4 สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัด
เป้าหมาย พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละ 80 ของจ านวนพนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ในหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
กลยุทธที่ 1 ส่งเสริมให้สร้างสภาพแวดล้อมการทางานอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ
เป้าหมาย พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีระดับ
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทางานขององค์กร

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว

เกิดกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

1. พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่
จาเป็นในการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่

2. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน

1. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
ค่านิยมของ บุคลากรเพื่อรองรับวัฒนธรรม
ใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2. สร้างเสริมสมรรถนะให้แก่บุคลากร
อย่างทั่วถึง

1.พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม
ทุกภารกิจของ อบต.
2.ส่งเสริมให้ใช้ระบบITในการพัฒนา
บุคลากร
3.มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล
4. สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร

1. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการ
ทางานเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จาเป็น
ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน

กลยุทธ์

1. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมของบุคลากร เพื่อรองรับวัฒนธรรม
ใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2. สร้างเสริมสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง

1. พัฒนาแผนทรัพยากรบุคลากรให้ครอบคลุมตาม
ภารกิจของ อบต.
2. ส่งเสริมให้ใช้ระบบ IT ในการพัฒนาบุคลากร
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
4. สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรระหว่าง
หน่วยงานให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ

1. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จาเป็นในการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่

2. การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

เป้าประสงค์
1.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของบุคลากร
เพื่อรองรับวัฒนธรรมใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
1.2 เสริมสร้างสมรรถนะ ให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
2.1พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2.2 ส่งเสริมให้ใช้ระบบ IT ในการพัฒนาบุคลากร
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน
2.4 สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ
3.1สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทางานเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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หลักสูตรการพัฒนา
1. หลักสูตรความรูพ้ ื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
-

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

-12- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2528 และ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2548)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549
-ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
- นักบริหารงาน อบต.
- นักบริหารงานทั่วไป
- นักวิชาการศึกษา
- นิติกร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักบริหารงานคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- นักบริหารงานช่าง
- นายช่างโยธา
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
- นักพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานธุรการ
ฯลฯ
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4. หลักสูตรด้านการบริหาร
-

การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น
เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การกาหนดเป้าหมายและการดาเนินงาน
การพัฒนาตนเองและทีมงานเชิงพฤติกรรม
หัวใจหลักของการบริการ
ฯลฯ

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- จรรยาบรรณของข้าราชการ
- หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
- จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล
ฯลฯ

วิธีการพัฒนาบุคลากรและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
4.1 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว มีดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว จึงได้จัดทาโครงการครอบคลุมตามหลักสูตร
ความรู้ พื้น ฐานในการปฏิบั ติราชการ หลั กสู ตรการพั ฒ นาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับ ผิดชอบ
หลั ก สู ต รความรู้ แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง และหลั ก สู ต รด้ านการบริห ารตาม
โครงการดังต่อไปนี้

-14อบต.ดาเนินการเอง
(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(2) โครงการพัฒนาจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
ฯลฯ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
(2) โครงการอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
(3) โครงการอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
(4) โครงการอบรมหลักสูตรนิติกร
(5) โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ
(6) โครงการอบรมหลักสูตรนายช่างโยธา
ฯลฯ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(1) ประชุม/สัมมนา/อบรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประชุม/สัมมนา/อบรม ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ
ฯลฯ
4.2 ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
(1) ปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
(2) ปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
(3) ปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
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งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้วใช้งบประมาณตามข้ อบัญญัติงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561-2563 โดยคานึงถึงความประหยัดคุ้มค่า
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการ

งบประมาณ

ปีที่
ดาเนินการ

/
/

650,000
20,000

ปี 25612563

/

10,000

อบต.
อบต. ดาเนินการเอง
(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(2) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบล
(2) โครงการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร
ฯลฯ

การพัฒนา
กรมส่งเสริม หน่วยงานอื่น

-16โครงการ
อบต.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(2) โครงการอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
(3) โครงการอบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง
(4) โครงการอบรมหลักสูตรนิติกร
(5) โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ
(6) โครงการอบรมหลักสูตรนายช่างโยธา
ฯลฯ

การพัฒนา
กรมส่งเสริม หน่วยงานอื่น
/
/
/
/
/
/

งบประมาณ

ปีที่
ดาเนินการ

32,300
32,300
32,300
32,300
32,300
32,300

ปี 25612563

-17โครงการ
อบต.
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(1) ประชุม/สัมมนา/อบรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประชุม/สัมมนา/อบรม ตามโครงการถ่ายโอน
ภารกิจ

การพัฒนา
กรมส่งเสริม หน่วยงานอื่น
/
/

/
/

งบประมาณ

ปีที่
ดาเนินการ

300,000
300,000

ปี 2561ปี 2563

