ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
เรื่อง นโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)
-------------------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภ ารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้ม แข็งในทุ กด้ าน เพื่อ สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้ อย่ างแท้ จริ ง ซึ่งเป็นภารกิ จที่ มีค วาม
หลากหลายและครอบคลุ ม การด าเนิ น การในหลายด้ า น โดยเฉพาะการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
เป็ น มิ ติ อี ก หนึ่ ง ที่ จ ะขาดการพั ฒ นาไม่ ไ ด้ และถื อ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละพั น ธกิ จ
ให้ประสบความสาเร็จ และถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล มีการทางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. 25๖4
ส.ต.ท.
(สุทธิชัย สารีบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง

นโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญ
หน้า
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- วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก
บทที่ 3
- นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง
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บทที่ 1 บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทางานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อ องค์กร
ดังนั้น องค์กรจาเป็นต้องจัดทานโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมลาจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง จึงได้จัดทำนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) ขึ้นเพื่อเป็นการกาหนดให้พนักงานส่วนตาบลทุกคนต้ อ งได้ รั บ การ
พั ฒนาทุ ก ตำแหน่ง โดยสอดคล้ อ งกั บ แผนอั ต รากำลัง 3 ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) และแผนพัฒนาบุคลากร 3
ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงาน ตามลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2.3 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลาการในองค์การบริหารส่วนตาบล
2.5 เพือ่ ดารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป
3. เป้าหมาย
ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
ระยะสั้น
ผู้บริหาร
1. พนักงานในองค์กรสามารถนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วง
2. การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม
3. พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง
4. องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละ
ปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ
5. องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนา ในแต่
ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ
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6. องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจา พนักงานจ้างทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่าง น้อย 1
หลักสูตร/โครงการ
7. พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
8. พนักงานนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส
ประชาชน
1. สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน
3. น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการกับประชาชน
ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
ระยะยาว
ผู้บริหาร
1. มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ
พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางเป็นองค์กรที่น่าอยู่
2. มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และหน้าที่ราชการ
ประชาชน
1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
2. องค์กรสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง
3. องค์กรสามารถทางานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
" ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสขุ ภาพดีถ้วนหน้า ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง ไปมาสะดวก สร้างเสริมสามัคคี
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ใส่ใจบริการ"
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทึกพื้นที่ เพื่อสูม่ าตรฐานเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ทั้งหมด
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน
4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ภายใน
1. ปัจจัยภายใน
ด้าน
จุดแข็งในการพัฒนา
จุดอ่อนในการพัฒนา
1. การประสานงาน : มีความร่วมมือร่วมใจ 1. การแบ่งส่วนราชการ : ยังไม่ครอบคลุม
1. ด้านการบริหาร
ในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีความสามัคคี ภารกิจทั้งหมด
กันภายในองค์กรและทราบวัตถุประสงค์ใน 2. การวางแผน : ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
การกาหนดแนวทางการพัฒนาในระดับต่า
1.2 การมอบอานาจ : ตามศักยภาพภายใต้
อำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย
1.3 การกากับดูแล : เป็นไปอย่างสม่าเสมอ
เพื่อความเรียบร้อย
2. ด้านระเบียบ กฎหมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีความรู้ 1. การออกข้อบัญญัติ : ประชาชนเข้ามา มี
ข้อบัญญัติ
ความสามารถด้า นงานกฎหมายพร้อ มให้ มีส่วนร่วมน้อย
คาปรึกษา
2. การบังคับใช้: ประชาชนยังรับทราบ
น้อยมาก
3. ด้านบุคคลากร

1. วินัย : มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อ
กฎหมาย
2. พฤติกรรม : ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี
มีความน่าเชื่อถือ
3. ความเจริญก้าวหน้า : เปิดโอกาสและ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ พ นั ก ง า น ส่ ว น ตำบ ล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าสอบแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้น

1. คุณภาพของงาน : ปานกลาง ความให้
ความรู้เพิ่มเติม
2. ทัศนคติ :ปานกลาง ควรให้ความรู้
เพิ่มเติม
3. อัตรากาลัง : ยังไม่เหมาะสมกับปริมาณ
ของงาน
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ด้าน
4. ด้านงบประมาณ

5.ด้านระบบฐานข้อมูล

6. ด้านทรัพยากร เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทางาน

จุดแข็งในการพัฒนา
เงินอุดหนุน : ได้รับเงินอุดหนุนสมควรกับ
ศักยภาพของพื้นที่

จุดอ่อนในการพัฒนา
การชาระภาษี : ประชาชนในพื้นที่ยัง
ข า ด ค ว า ม ตื่ น ตั ว ใ น ก า ร ร่ ว ม
รับผิดชอบเรื่องภาษีตา่ ง ๆ

1. การจัดเก็บข้อมูล : มีการจัดเก็บข้อมูล คุณภาพของข้อมูล : ข้อมูลที่ได้รับ
จปฐ.
เป็นข้อมูลที่ยังปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้
2. การปรับปรุงข้อมูล : มีการสารวจข้อมูล ความร่วมมือเต็มที่
ปัจจุบันเสมอ
3. การมีส่วนร่วม : ชุมชนให้ความร่วมมือใน
การสารวจข้อมูล
เทคโนโลยีทันสมัย : มีการนามาใช้
จานวน : เหมาะสมกับปริมาณงาน
แต่บุคลากรยังขาดความรู้ในการใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ปัจจัยภายนอก
ด้าน
1. ด้านการเมือง

จุดแข็งในการพัฒนา
จุดอ่อนในการพัฒนา
ระดับความขัดแย้ง : เป็นโอกาสที่แต่ละฝ่าย กลุ่มผลประโยชน์ : นักการเมืองเป็น
ต่างตรวจสอบการทางานของกันและกัน
นักธุรกิจที่มุ่งหากาไรจากการเข้ามา
ส่งผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น
ดารงตาแหน่งทางการเมือง

2. ด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจรวม : ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการ
ใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง

สาธารณภัย : เกิดน้าท่วมในฤดูฝน
ทาให้เกษตรกรได้รับผลกระทบใน
การทาการเกษตร

3. ด้านสังคม

วั ฒนธรรม : มีการฟื้นฟู สนับสนุน
วัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่นมากขึ้น การ
สื่อสาร : มีความสะดวกรวดเร็ว

สังคม : จะเริ่มเป็นสังคมเมืองที่มี
ความเอื้ออาทรลดน้อยลง และเห็น
แก่ตัวมากขึ้นทาให้ขาดการรวมพลัง

4. ด้านนโยบายรัฐบาล

การกาหนดนโยบาย : มีการริเริ่มนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบาย : เป็น
ใหม่ ๆ สามารถตอบสนองความต้องการ นโยบายใหม่ซึ่งบุคลากรยังขาด
ของประชาชนได้
แนวทางในการดาเนินการ

5. ด้านเทคโนโลยี

การคิดค้น : เทคโนโลยีราคาถูกลงเนื่องจาก บุคลากรยังใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่าให้
สามารถคิดค้นและผลิตได้เองในประเทศ
เกิดประโยชน์สูงสุด
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บทที่ 3
นโยบายการบริหารงานบุคคล
..........................................................
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
บุคลากรถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส ำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ
ขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ จัดทำ
แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากร มนุษย์
เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญ และกาลังใจที่ดีเกิดความพึง พอใจใน
การปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบาย และกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง
และการบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และ มีการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ปี พ.ศ.2564 2566
2. จัดทำสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้น และปรับตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5. จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทางาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคคลในองค์กร
กลยุทธ์
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามตาแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการ
สืบทอด ตาแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
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3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตาแหน่งงานอย่างต่อเนือ่ ง
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนกลาง
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลด
ขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินในในการปฏิบัติงาน และใช้
บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
4. นโยบายด้านสวัสดิการ
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทาคุณประโยชน์ให้องค์กร
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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บทที่ 4
การติดตามนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
..........................................................
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้กาหนดวิธกี ารติดตามและประเมินผลนโยบายและกล
ยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
เป็น ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าส่วนราชการ
เป็น กรรมการ
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็น กรรมการ
โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และบุคลากรของ
องค์การ บริหารส่วนตาบลโนนกลางเป็นประจาทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลางรับทราบเพื่อพิจารณา
*************************************

