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                                             คํานํา 

 
                     องคการบริหารสวนตําบลบอแกวเปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจสงเสรมิทองถ่ินใหมีความ
เขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนอีกดานหนึ่ง
ที่จะขาดการพัฒนาไมได  และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบความสําเร็จ 
และถือเปนปจจัยสําคัญที่ จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตาม
วัตถุประสงคที่วางไว  เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง องคการบริหารสวน
ตําบลบอแกว  ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบลบอแกวขึ้น  โดย
ไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสาํเร็จ ๑๒ ดาน   
                     เพื่อใหองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว  มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ี
สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  จึงได ดาํเนนิการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ไดรับการจัดทํา เพื่อเปาหมายสาํคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเปนองคการบริหารสวนตาํบล
ที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตาํบลอยางยั่งยืน 
 
                                                                                          องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 

  บุคคลเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานของทุกองคกร  ถาขาด
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  จะสงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิผล ลาชา และเกิดความ
เสียหายตอองคกร  ดังนั้นองคกรจําเปนตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  และใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว  จึงไดจัดทาํนโยบาย กล
ยุทธการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจําป พ.ศ.256๔ ขึ้น เพื่อเปนการกําหนดใหพนักงาน
สวนตําบลทุกคนตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนง  โดยสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 256๔– 

256๖)และแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 256๔–256๖) ตอไป 
 

2.  วัตถุประสงค  
 
  

        2.1 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร  และเพิ่มพูนความรู ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  
         2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 
         2.3 เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม 
         2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในองคการบริหารสวน
ตําบลบอแกว 
         2.5 เพื่อดํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตอไป 
 
 
   



 
         3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
               (1)  พนักงานในองคกรสามารถนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติใหสําเร็จลลุวง 
      (2)  การบริหารงานขององคกรเปนไปอยางโปรงใส พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม 
                (3)  พนักงานมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรมี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 
 
                                                                                               /-๒- (๔) พนักงานสวนตาํบล
.... 
 
                                                             -๒- 
 
 
         (๔) พนักงานสวนตาํบล พนักงานจางทุกคนใหไดรับการพัฒนาในแตละป อยางนอย  1  
หลักสูตร/โครงการ     
         (๕)  องคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีศกัยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นท่ี 
         (๖)  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  สามารถปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในดานการบริหาร
จัดการ 
                  (๗) องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  เปนองคกรที่นาอยู 

(๘) องคกรใหการสนับสนุนในดานการศึกษา  และความเจริญกาวหนาในหนาที่ราช 
         (๙)  องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปรงใสในการบริหารงาน 
        (๑๐)  องคกรสามารถเปนท่ีพึ่งของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางดยีิ่ง 
        (๑๑)  องคกรสามารถทาํงานตอบสนองความตองการของประชาชนได   
        (๑๒)  พนักงานในองคกรสามารถสรางสัมพันธอันดีกับประชาชนและสามารถทําใหประชาชน
พึงพอใจในการใหบริการ 

 ๔   การวิเคราะหศกัยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

                วิสัยทัศน การบริหารงานบุคคล 
 

“บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว จะมีความกาวหนามั่นคงในชีวิต มีความรูความสามารถ มี
ความชาํนาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรบัความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่” 
                 พันธกิจ  
 

              1.  สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ตามสายงานของแตละคน  ที่เห็นวา
เหมาะสมและเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 



              2.  การประชุมพนักงานสวนตําบล,พนักงานจางทุกเดือน 
              3.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานใหทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิทธิภาพของงาน 
              4.  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
              5.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อหาแนวทางแกไข  และพัฒนาใหดีข้ึน 
 

ยุทธศาสตร 
 

              1.  จัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
              2.  จัดการประชมุพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง เดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อสรางความคุนเคย ให
เกิดความรักความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันในการปฏิบัติงาน 
              3.  ตดิตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
              4.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
              5.  โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
 
                                                                                                              /-๓- เปาหมาย
..... 
 
                                                          -๓- 
  
            เปาหมายและตัวชี้วัด 
 

          1.  เจาหนาที่แตละคนไดรับการอบรมพัฒนาศกัยภาพของตนเองตามตําแหนงและหนาที่ 
          2.  พนักงานสวนตาํบล  พนักงานจาง  และสมาชิก อบต. ไดรับความรูในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
          3  .พนักงานสวนตาํบล  พนกังานจาง  เกิดความคุนเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 
          4.  ไดรับขอมูลขาวสารใหมๆ ทันตอเหตุการณในปจจุบัน 
          5.  มีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานอยางพอเพียง 
 6.  การทํางานที่รวดเร็วขึ้นทันตอเวลา 
               องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก  SWOT  ดังนี ้
         จุดแข็ง 
          ๑.  มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน ตอ
เหตุการณ 
          ๒.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
          ๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ  
          ๔.  มีจาํนวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
          ๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม        
          จุดออน 
 



          ๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่ง
กัน 
 และกัน 
          ๒.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
          ๓.  เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาท่ีและความ รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 
          ๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคณุธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิด
สิ่งจูงใจ   
 และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและเจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคดิในการปฏิบัติงาน 
          ๕.  ทํางานในลักษณะใชความคดิสวนตัวเปนหลัก 

 

           โอกาส 
 

          1.ประชาชนผูนําชุมชนรวมมือพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบอแกวดี   
          2. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน 
          3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายทั่วเขต  อบต. ทําใหรูสภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี 
          4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรีปริญญาโทเพิ่มขึ้น  
 

          อปุสรรค 
 

          ๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
          ๒.  กระแสความนิยมของตางชาติมผีลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
          ๓.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
          ๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครวั และตอสูปญหาเศรษฐกิจ ทําใหมเีวลาใหชุมชนจํากัด 
 
 
                                                                                                             /-๔- นโยบาย..... 
 
 
                                                            -๔- 

 ๕  นโยบาย และกลยทุธการบริหารงานบุคคล 
                 นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลบอแกว บุคลากรถือ
วาเปนทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญและมีคายิ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินการขององคกร  จึงไดกําหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึน  สําหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อเพิ่มความคุมคาของการใชทรัพยากรมนุษย ใหการบริหารทรัพยากรมนุษยเกิดความเปน
ธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดและใหการปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกําลังใจท่ีดีเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีศกัยภาพเพิม่ขึ้น องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงมีนโยบายและกลยุทธดานตางๆ ดังนี้ 
             ๕.๑. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบรหิารอัตรากําลัง 
  เปาประสงค  วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการ



ขับเคลื่อนการดําเนินงานของทกุหนวยงานในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเชื่องโยง
กับผลตอบแทนและมีการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง 
  กลยุทธ 
  1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
  2.จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรพัยากรบุคคล ทั้ง
ดานการ 
สรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3.มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
  4.จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
            ๕.๒ นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
                   เปาประสงค  สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง โดยการเพิ่มพูน 
ความรู ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และ
ยุทธศาสตรขององคกร เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลสาํเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
  กลยุทธ 
  1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
  2.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานและสายอาชพีตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ตําแหนงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 
  3.พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชพีและตาํแหนงงานอยางตอเนื่อง 
  4.สงเสรมิใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจาริยธรรม อบต.บอแกว 
  5.พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรู เพื่อสรางวัฒนธรรมเรียนรู การถายทอด
ความรู การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง 

          ๕.๓ นโยบายดานการพฒันาระบบสารสนเทศ 
                  เปาประสงค  สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนษุย เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจบุัน ชวยลดขั้นตอน
ของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะหเพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงาน
ดวยบุคลากรไดอยางมปีระสิทธิภาพ                                                                                       
/-๕- กลยุทธ.......    
                                                
                                                             -๕- 
  กลยุทธ 
  1.พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
  2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 
  3.เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงาน 
เพื่อรองรับการใชงานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 



            ๕.๔ นโยบายดานสวัสดิการ 
                  เปาประสงค  เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให
ผูปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทาํงาน ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารและพนักงานทกุระดับ 
         กลยุทธ 
           1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
           2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
           3.ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร 
  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
              5.๕ นโยบายดานการบริหาร 
  1.กระจายอํานาจไปสูผูบรหิารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน 
  2.มีการกําหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และ
ทิศทางที่วางไว 
  3.มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว 
  4.มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมี
ความคุมคาและเกิดประโยชนสงูสุด 
  5.มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจาํเดือนและคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง  
      ๕.๖ นโยบายดานภาระงาน 
  1.มีการกําหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน 
  2.มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
  3.บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสมํ่าเสมอโดยทุกงาน
จะตอง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุง ภาระงานประจําทุกเดือน โดยใหงานการเจาหนาท่ี จัดทําคําสั่งการแบงงานและกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของสวนราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา แยกเปนสวนราชการ และใหมีการทบทวน
การปฏิบัติหนาที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
      ๕.๗นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร 
  1. มีการประชุมหัวหนางานกับผูอํานวยการกองเพื่อเปนการรายงานผลติดตาม และรวม
แกไขปญหา อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา 
  2.ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน รวมกัน 
   
                                                                                                  /-๖-  ๓. สงเสริม.... 
                                                      -๖- 



 
                   3.สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 
  4.สงเสรมิมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรพัยากรรวมกันอยางมปีระสิทธิภาพ 
  5.สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทํางาน เพื่อใหบุคลากร
พัฒนา ทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชน
ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
                 ๕.๘ นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                     ๑. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหเปนไปตามแผนกรอบอัตรากําลัง 
                     ๒. การบรรจุแตงผูความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง 
    ๓. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา 
    ๔. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังดานทกัษะวชิาการและการรอบรูและนํา
ผลมาเปนแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยใหงานการเจาหนาที่ 
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561-2563) 
                       ๕ สรางขวญักําลังใจ ยกยองผูปฏิบัติงานดีเดน 

                 ๕.๙ นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 

  1.มีการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและสอดคลองกับภารกิจขององคกร และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําป 
  2.มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได
ประจําเดือน เวียนใหบุคลากร และประชาชนทั่วไปไดทราบทุกเดือน 
  3.มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินงานเปนระบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช 
  4.มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยให
กองคลัง ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานแลวประชาสัมพันธใหทุกกองและประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบเปนประจําทุกเดือน 
     ๕.1๐ นโยบายดนการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของทองถ่ิน 
  2.จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  3.ดําเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่นําไปสูการสรางสรรค รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
    ๕.1๑ นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดกําหนดมาตรฐาน ทางคณุธรรมจริยธรรมของขาราชการ 
พนักงาน และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดประมวล ขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหาร
ทองถ่ินและประชาชนผูรับบริการ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี วัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและ



แนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือ พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใช
ยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ไดแก 
   
 
 
                                                                                                      /-๗- พึงดํารงตน.... 
                                                        -๗- 
 
 
                   1.พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  2.พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
 
  3.พึงใหบริการดวยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชนของ
ประชาชน 
เปนหลัก 
  4.พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
                ๕.๑๒ นโยบายดานรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
                      วินัยพนักงานสวนทองถ่ิน เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
และ 
สรางความเชื่อถือ ศรัทธาตอระบบราชการแลว ยังมีความสําคัญตอตัวเจาหนาที่และผูบังคับบัญชาอีกดวย วินัย 
จึงเปนสิ่งที่ควบคุมใหพนักงานสวนถิ่นประพฤติตนอยูในกรอบระเบียบกฎหมายมีทั้งขอหามและขอปฏิบัติ 
                     ๑. พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบอแกว จะตองรักษาวินัยอยางเครงครัด 
                     ๒. พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบอแกวผูใดกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษ
ทางวินัย 
                     ๓. พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบอแกวตองรักษาความสงบ ไมทะเลาะเบาะ
แวง  
วิวาทบาดหมางกันในหนวยงาน 
                     ๔. พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบอแกวตองไมประพฤติตนอันเปนที่เสื่อม
เสีย 
ตอตนเองและหนวยงาน 
                      

 ๖.การติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดกําหนดเจาหนาที่ติดตามและประเมินผลนโยบายกลยุทธ
ดานโครงสรางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 
  1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว   เปนประธาน 
  2. หัวหนาสวนราชการทุกคน    เปนกรรมการ 



  3. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานนกัทรัพยากรบุคคล  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  โดยใหมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวเปนประจําทกุป พรอมทั้งสรุปรายงานผลและขอเสนอแนะใน
การติดตามประเมินผลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกวรับทราบเพ่ือพิจารณา 

 
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                      ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                       เร่ือง นโยบาย กลยุทธการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

                                       ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว          

                                             ................................................... 
                        
                   องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณและความตองการประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปน
ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุม การดําเนินการในหลายดานโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปนมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจให
ประสบความสาํเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําเรจ็ลุลวงไปได
ดวยดตีามวัตถุประสงคที่วางเอาไว ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีการ
ทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
                   อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๕ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จึงประกาศนโยบายการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล ของ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้  



                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
                                             

                                                      ( ลงชื่อ)............................................... 
                                                  (นายธนศกัดิ์  เหลาแหลม) 

                       นายกองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว 
 
 
 

 


