
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและกลยุทธ  

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ป  

(พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) 

 
 
 
 
 
 

 

จัดทำโดย สํานักปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแสง 

 



สารบัญ 

          หนา 

บทท่ี 1 
          -  หลกัการและเหตุผล             1 

       - วัตถุประสงค 1 

       -  เปาหมาย 1 - 2 

บทท่ี 2 

       - วิสัยทัศน พันธกิจ อบต. 3 

       -  การวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก 3 - 4 

บทท่ี 3 

       -  นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 5 

       -   นโยบายดานการพ ัฒนาบุคลากร  5 

       -  นโยบายดานระบบสารสนเทศ 6 

       -  นโยบายดานสวัสดิการ 6 

บทท่ี 4 

- การติดตามนโยบายและกลยุทธ การบริหารงานบุคคล 3 ป (พ.ศ.2564-2566) 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายและกลยุทธ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ป (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) 
 

บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานของทุกองคกร ถาขาดการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิผล ลาชา และเกิดความเสียหาย
ตอ องคกร ดังน้ัน องคกรจําเปนตองจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา
บุคลากร ใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมลาจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
นั้นไดอยางมี ประสิทธิภาพ และใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเขาปู จึงไดจัดทำนโยบายและ กลยทุธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ป (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) ข้ึนเพื่อเปนการกําหนดใหพนักงานสวนตําบลทุกคนตอง
ไดรับการพัฒนาทุกตำแหนง โดยสอดคลองกับแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ .ศ .2564 -2566) และ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป (พ.ศ.2564-2566) ตอไป 

2. วัตถปุระสงค 

๒.๑ เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และวิธีการปฏิบัติงาน ตาม
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น 

2.3 เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม และจริยธรรม 
2.4 เพ ื อเป ็นแนวทางในการดําเน ินการจ ัดการพ ัฒนาและฝ ึกอบรมบ ุคลาการในองค การบร ิหารสวน

ตําบล 
2.5 เพ่ือดํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูค ูองค กรตอไป 

3. เปาหมาย 
 

ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
ระยะสั้น 
ผูบริหาร 
1. พนักงานในองคกรสามารถนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติใหสำเร็จลุลวง 
2. การบริหารงานขององคกรเปนไปอยางโปรงใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. พนักงานมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง 

4. องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูบริหารทุกคนใหไดรับการพัฒนาใน
แตละปอยางนอย 1 หลักสูตร/โครงการ 

5. องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติทุกคนใหไดรับการพัฒนา 
ในแตละปอยางนอย 1 หลักสูตร/โครงการ 



6. องคกรใหการสนับสนุนลูกจางประจํา พนักงานจางทุกคนใหไดรับการพัฒนาในแตละปอยาง 
นอย 1 หลักสูตร/โครงการ 

7. พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ 

8. พนักงานนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใชในการบริหารงานบุคคลอยางโปรงใส 

ประชาชน 

1. สามารถใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและม ีประสิทธ ิภาพ 

2. ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของพนักงาน 

3. น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแกไขการใหบริการกับประชาชน  

ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

ระยะยาว 

ผูบริหาร 

1. มศี ักยภาพในการบริหารจ ัดการเพ ื อตอบสนองความต องการของประชาชนในพ ื้นท่ี 

2. สามารถปฏิบัติงานส ูความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ 

พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง 

1. องคการบริหารสวนตำบลเขาปูเปนองคกรที่นาอยู 

2. มีความเจริญกาวหนาในสายอาชีพ และหนาที่ราชการ 

ประชาชน 

1. องคกรมีการบริหารจัดการท่ีด ีมีความโปรงใสในการบริหารงาน 

2. องค กรสามารถเปนที พ ึ่งของประชาชนในพ ื้นที ไดอย างด ียิ่ง 

3. องคกรสามารถทํางานตอบสนองความตองการของประชาชนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

วิสัยทัศน องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 " หนองแสงเปนชุมชนนาอยู เชดิชูภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนมีวิถีชีวิตพอเพียง " 

พันธกิจขององคการบริหารสวนตำบล 

1.  ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายใหบรรลุผลและสนองนโยบายรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความตองการ

และความจําเปนของประชาชนเปนหลัก 

2. สงเสริมใหมีความพัฒนาดานการเกษตร การดําเนินการดานสังคมและการศึกษาใหเกิดความ

เทาเทียม การจัดการสิ่งแวดลอมและระบบการคมนาคมเพ่ือความเปนเมืองนาอยู 

3. พัฒนาความสามารถในดานการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การว ิเคราะห ปจจัยภายนอก/ภายใน  

1. ปจจัยภายใน 

ดาน จุดแข็งในการพัฒนา จุดออนในการพัฒนา 

1. ดานการบริหาร 1. การประสานงาน : มีความรวมมือรวมใจ 
ในการปฏิบัติงานเน่ืองจากมีความสามัคคี 
กันภายในองคกรและทราบวัตถุประสงคใน 
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
1.2 การมอบอํานาจ : ตามศักยภาพภายใต 
อำนาจหนาที่ในขอบเขตของกฎหมาย 
1.3 การกํากับดแูล : เปนไปอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อความเรียบรอย 

1. การแบงสวนราชการ : ยังไมครอบคลุม 
ภารกิจทั้งหมด 
2. การวางแผน : ประชาชนมีสวนรวมใน 
การกําหนดแนวทางการพัฒนาในระดับต่ํา 

2. ดานระเบียบ กฎหมาย 
ขอบัญญัติ 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีความรู 
ความสามารถดานงานกฎหมายพรอมให 
คําปรึกษา 

1. การออกขอบัญญัติ : ประชาชนเขามา มี
มีสวนรวมนอย 
2. การบังคับใช : ประชาชนยังรับทราบ 
นอยมาก 

3. ดานบุคคลากร 1. วนิัย : มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบขอ 
กฎหมาย 
2. พฤติกรรม : ประพฤติตัวเปนตัวอยางท่ีดี 
มีความนาเชื่อถือ 
3. ความเจริญกาวหนา : เปดโอกาสและ 
สนับสนุน ใ ห พ นัก ง า น ส ว น ตำ บ ล 
ลูกจางประจำ พนักงานจาง เขาสอบแขงขัน 
ในระดับที่สูงขึ้น 

1. คุณภาพของงาน : ปานกลาง ความให 
ความรูเพ่ิมเติม 
2. ทัศนคติ :ปานกลาง ควรใหความรู 
เพ่ิมเติม 
3. อัตรากําลัง : ยังไมเหมาะสมกับปริมาณ 
ของงาน 

 
 



ดาน จุดแข็งในการพัฒนา จุดออนในการพัฒนา 

4. ดานงบประมาณ เง ินอ ุดหน ุน :  ได ร ับเง ินอ ุดหน ุนสมควรก ับ 
ศักยภาพของพ ื้นที่ 

การชําระภาษี : ประชาชนในพ้ืนที่ยัง ข า 
ด ค ว า ม ต่ืนตัว ใ น ก า ร ร ว ม รบัผิดชอบ
เรื่องภาษีตาง ๆ  

5. ดานระบบฐานขอมูล 1. การจัดเก็บขอมูล: มีการจัดเก็บขอมูล 
จปฐ. 
2. การปรับปรุงขอมูล : มีการสํารวจขอมูล 
ปจจุบันเสมอ 
3. การมีสวนรวม : ชุมชนใหความรวมมือใน 
การสํารวจขอมูล 

คุณภาพของขอมูล : ขอมูลที่ไดรับ 
เปนขอมูลที่ยังปดบังซอนเรนไมให 
ความรวมมือเต็มที่ 

6. ดานทรัพยากร เครื่องมือ 
และอุปกรณในการทํางาน 

จํานวน : เหมาะสมกับปริมาณงาน เทคโนโลยีทันสมัย : มีการนํามาใช 
แตบุคลากรยังขาดความรูในการใชให 
เกิดประโยชนสูงสุด 

 

2. ปจจัยภายนอก 
 
 

ดาน จุดแข็งในการพัฒนา จุดออนในการพัฒนา 

1. ดานการเมือง ระดับความขัดแยง : เปนโอกาสที่แตละฝาย
ตางตรวจสอบการทํางานของกันและกัน 
สงผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน 

กลุมผลประโยชน : นักการเมืองเปน 
นักธุรกิจที่มุงหากําไรจากการเขามา 
ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

2. ดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจรวม : ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการ 
ใชจายอยางประหยัดและพอเพียง 

สาธารณภยั : เกิดนํ้าทวมในฤดูฝน 
ทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบใน 
การทําการเกษตร 

3. ดานสังคม วัฒนธรรม : มีการฟนฟู สนับสนุน 
วัฒนธรรม ประเพณี ในทองถ่ินมากข ึ้น การ
สื่อสาร : มีความสะดวกรวดเร็ว 

สังคม : จะเริ่มเปนสังคมเมืองท่ีมี 
ความเอ้ืออาทรลดนอยลง และเห็น 
แกตัวมากขึ้นทําใหขาดการรวมพลัง 

4. ดานนโยบายรัฐบาล การกําหนดนโยบาย : มีการริเริ่มนโยบาย 
ใหม ๆ สามารถตอบสนองความตองการ 
ของประชาชนได 

การปฏิบัติตามนโยบาย : เปน 
นโยบายใหมซึ่งบุคลากรยังขาด 
แนวทางในการดําเนินการ 

5. ดานเทคโนโลย ี การคิดคน : เทคโนโลยรีาคาถูกลงเน่ืองจาก 
สามารถคิดคนและผลิตไดเองในประเทศ 

บุคลากรยังใชเทคโนโลยีไมคุมคาให 
เกิดประโยชนสูงสุด 

 



บทท่ี 3 

นโยบายและกลยุทธ การบริหารงานบุคคล 

.......................................................... 

นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

บุคลากรถือวาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สำคัญและมีคุณคายิ่งในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินธุรกิจขององคกร จึงไดกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยขึ้น สำหรับใชเปนกรอบและ
แนวทางในการ จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อเพ่ิมความคุมคาของการใชทรัพยากรมนุษย 
ใหการบริหารทรัพยากร มนุษยเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข มี
ขวัญ และกําลังใจท่ีดีเกิดความพึง พอใจในการปฏ ิบัติงาน และม ีศักยภาพเพ ิ่มในการปฏ ิบัติงานเพิ มข ้ึน 
จ ึงมีนโยบาย และกลยุทธดานตาง ๆ  ดังน้ี 

1. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง 

เปาประสงค วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัด
กรอบอ ัตรากําลัง และการบริหารอ ัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององค กรและเพ ียงพอ มีความ
คลองตัวตอการข ับเคลื่อนการ ดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผล
ท่ีมีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและ มีการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงคของ
พนักงานท่ีองคกรคาดหวัง 

กลยุทธ 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง ให
สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง ป พ.ศ.2564 - 2566 

2. จัดทำสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ท้ังดาน การสรรหา การเล่ือนขั้น และปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
วางแผนการพัฒนาบุคลากร และ การบริหารผลตอบแทน 

3. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 

4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 

5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 

2. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 

เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง โดยการ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางาน ที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ 
วิสัยทัศน และยุทธศาสตร ขององคกร เพ่ือใหการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกร 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบ ผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับบุคคลในองคกร 

 
 
 
 



กลยุทธ 

  1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบล 

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ 
แผนการสืบทอด ตําแหนงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 

3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับ
ผูปฏิบัติงานทุก ระดับตามสายอาชีพและตาํแหนงงานอยางตอเน่ือง 

4. ส งเสร ิมให บ ุคลากรย ึดม ันในว ัฒนธรรมองค กร ปฏ ิบ ัต ิตามจรรยาบรรณของ
องค การบร ิหารสวนตําบลหนองแสง 

5. พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู 
การถายทอด ความรู การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการท างานอยางตอเน่ือง 

3. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เปาประสงค    สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและ
เปนปจจุบัน ชวยลด ขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะหเพื่อการวางแผนตัดสิน
ในในการปฏิบัติงาน และใช บริหารงานดานบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 

3.  เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร
ใหผูปฏิบัติงาน เพ ื่อรองรับการใชงานระบบ และเพ ิ่มข ีดความสามารถของบุคลากรเพ  ือรองรับการ
พ ัฒนาระบบในอนาคต 

4. นโยบายดานสวัสดิการ 

เปาประสงค เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและ
พึงพอใจให ผูปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของ
ผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและ สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางทางการสื่อสาร ให ส่ิงจูงใจ 
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมาย กําหนด และสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2.  ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล อมในการทํางาน 

3. ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดี และทําคุณประโยชนใหองคกร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 



บทท่ี 4 

การติดตามนโยบายและกลยุทธการบริหารงานบุคคล 3 ป (พ.ศ.2564-2566) 

.......................................................... 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดกําหนดวิธกีารติดตามและประเมินผลนโยบายและ
กล ยุทธการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 

๑.  ปลัดองค การบริหารสวนตำบลหนองแสง  เปน ประธานกรรมการ  
๒.  หัวหนาส วนราชการ เปน กรรมการ 
๓.  เจาหนาที่ผูท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล เปน กรรมการ 

โดยใหมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสงเปนประจําทุกป และสรุปรายงานผลและขอเสนอแนะในการ
ติดตามประเมินผลให นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงรับทราบเพ่ือพิจารณา 
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