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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี 
(พ.ศ. 2561-2563) 

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

บทที่ ๑ 
บทน้า 

1. หลักการและเหตุผล 

  บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร  ถ้าขาด
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า  และเกิดความ
เสียหายต่อองค์กร  ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องจัดทนโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๒.  วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร  และเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  และวิธีการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามรถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  2.5 เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 

 

/ระยะ... 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  จึงได้จัดท านโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี  (พ.ศ. 2561-2563)  ขึ้นเพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วน
ต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง  โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)  
และแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี (2561-2563)  ต่อไป 

3. เป้าหมาย 
 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
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ระยะสั น 
ผู้บริหาร 

/บทท่ี... 

ผู้บริหาร 
3.2.1 มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
3.2.2 สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านกรบริหารจัดการ 
พนักงานส่วนต้าบล 
3.2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
3.2.4 มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ  และหน้าที่ราชการ 
ประชาชน 
3.2.5  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
3.2.6 องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดีอย่างยิ่ง 
3.2.7 องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

3.1.1 พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
3.1.2 การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส  พนักงานมีคุณธรรม  และจริยธรรม 
3.1.3  พนักงานมีความรู้  และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พนักงานส่วนต้าบล 
3.1.4  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคน  ให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปี  อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
3.1.5 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแห่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนาใน
แต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ 
3.1.6 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้าง  ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/
โครงการ 
3.1.7  ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
3.1.8 ข้าราชการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
ประชาชน 
3.1.9 สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3.1.10ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 
3.1.11น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการกับประชาชน 
ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบลดงขี้เหล็กในระยะยาว 
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๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟ้า 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชนและ

หน่วยงานอื่น 
๘. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 
เป้าหมายการพัฒนา(เป้าประสงค์) 

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่าง

เป็น ระบบ 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประเพณี  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๘. ประชาชนรู้รักสามัคคีแลเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

/การวิเคราะห์... 

วิสัยทัศน์(Vision) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ใน
อุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและความปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า 
ตำาบลดงขี้เหล็ก    เป็นต าบลขนาดกลาง  มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข 
และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 
“ดงขี้เหล็กน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำการเกษตร เป็นเขตท่องเที่ยว” 
พันธกิจ(Mission)  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต้าบลดงขี้เหล็ก 

บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลดงขี้เหล็ก
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก 
1.ปัจจัยภายใน 
 

ด้าน 
การวิเคราะห์จดุแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จดุอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

 
1.ด้านบุคลากร 
 

 1. มีความรู้ไม่
เพียงพอกับภารกิจ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
2. ท างานในลักษณะ
ใช้ความคิดส่วนตัว
เป็นหลัก 

ของราชการ 

4. ใช้ระบบเครือญาติ
มากเกินไป ไม่
ค านึงถึง 

1. 3. มีภาระ
หนี้สิน 

 

- มีแหล่งน้ าสาธารณะที่พร้อม
จะไดร้ับการพัฒนาปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ขาดงบประมาณในการ
พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท า
ให้การด าเนินงานไม่
คล่องตัวเกิดความล่าช้าใน
การท างานประชาชนจึง
เกิดความเบื่อหน่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. ปัจจัย... 
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2. ปัจจัยภายนอก 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 
 

ด้าน 
การวิเคราะห์จดุแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จดุอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

๑.  ด้านการ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- มีปราชญ์ชาวบ้านด้าน
การเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบรูณ์  เหมาะ
ส าหรับอาชีพ
เกษตรกรรม  
 
 
 

- ขาดการพัฒนาแหล่ง
น้ าและวางแผนการใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
- ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ผสมผสาน 
- น้ าอุปโภคและบริโภค
ไม่เพียงพอ ตลอดจน
แหล่งน้ าส าหรับการ
เกษตรกรรมมไีม่ทั่วถึง 

- มีแหล่งน้ าสาธารณะที่พร้อม
จะไดร้ับการพัฒนาปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ขาดงบประมาณในการ
พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท า
ให้การด าเนินงานไม่
คล่องตัวเกิดความล่าช้าใน
การท างานประชาชนจึง
เกิดความเบื่อหน่าย 
 

๒. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การคา้ 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

- มีภูมิปัญหาท้องถิ่นที่ด ี
- มีการส่งเสริมการ
อบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน 
- มีกลุ่มอาชีพ
หลากหลาย 
- ความร่วมมือร่วมใจ
ของประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ 

- กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 
- มีกลุ่มอาชีพมากมาย
แต่ไมม่ีคุณภาพเพราะ
ขาดความรู้และไมไ่ด้รบั
การฝึกอบรมเท่าท่ีควร 
- ไม่มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ในพื้นที่ 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนในการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
-มีวัฒนธรรมประเพณีที่
เข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ ์

- มีกลุ่มอาชีพท่ีมีความ
เข้มแข็งน้อย 
- ค่าครองชีพมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ท าให้ประชาชน
มีรายไดไ้ม่เพียงพอกับ
รายจ่าย 
- ขาดเงินทุนประกอบ
อาชีพ 

๓.  ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

- มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพภายในต าบล 
- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณด้านการ
สาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง 
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลที่ได้มาตรฐาน 

- การบริการทางด้าน
สาธารณสุขไม่ทั่วถึง  
เนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอกับการบริการ 
- ขาดสถานท่ีพักผ่อนใจ 
สนามกีฬาและลานกีฬา
สันทนาการของ
ประชาชนในชุมชน 

- ข้อก าหนดในรัฐธรรมนญู
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
การศึกษาไทยเพื่อพัฒนา
คุณภาพของคนไทย 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าจะเพิ่มโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ให้กับประชาชน 
 

- ประชาชนยังขาดการ
ออกก าลังกายและดูแล
รักษาสุขภาพเบื้องต้น 
- การจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐยังมีน้อยไม่เพียงพอ
กับการจัดการศึกษาในทุก
ระดับ 
 

 
/ด้าน... 
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ด้าน 
การวิเคราะห์จุด

แข็ง 
(S = Strength) 

การวิเคราะห์
จุดอ่อน 

(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์
อุปสรรค 

(T = Threat) 

๔. ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

- มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์   

- ขาดแผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลในทางปฏิบัติ
จริงอย่างครบวงจร 
- ประชาชนมี
จิตส านึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับน้อย 
- ประชาชนยังขาด
ความสนใจในเรื่อง
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

- กฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีอย่างชัดเจน 
 

- ขาดการบูรณา
การและการ
ประสานงานท่ีดี 
ในหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

๕.  ด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

- ถนนภายใน
หมู่บ้านส่วนใหญ่
เป็นถนนคอนกรีต
ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
- มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ได้รับการ
อบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
-ประชาชนมีความรู้
รักสามัคคีและ
เสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติมาก
ยิ่งขึ้น 

- ขาดอุปกรณ์  
เครื่องมือช่าง ที่
ทันสมัยและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 
- ในบางพ้ืนที่มี
ปัญหาเรื่องไฟส่อง
สว่างทางสาธารณะ  
 - ครุภัณฑ์ทางด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ยังมีไม่เพียงพอ 
- ขาดแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค
ที่เพียงพอ
โดยเฉพาะฤดูแล้ง 
-ประชาชนไม่ค่อยมี
ความสามัคคีกัน
เท่าไหร่ 
 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นต้น 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่อบต. 

 

- โครงการที่ต้อง
ใช้เทคโนโลยสีูง
หรือความ
ช านาญเป็น
พิเศษองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนิคมน้ าอูน
ยังไม่มีความ
ช านาญและยัง
ขาดบุคลากร 
- ข้อจ ากัดด้าน
ระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ 
- การจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลมคีวาม
ล่าช้าไม่ทันกับ
สถานการณ ์
-ประชาชนมี
หลายกลุ่ม 
หลายหมู่  ขาด
ความสามัคค ี

- มีแหล่งน้ าภายในต าบลทีส่ามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภคได ้
-ท าให้ประชาชนมีความสามัคคีกันเกิด
ความรักชาติมากข้ึน 
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บทที่ ๓ 
นโยบายและกลยุทธ์  การบริหารงานบุคคล 

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

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ  องค์การบริหารส่วนต าบล 
/2. จัดท า... 

 
 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนต้าบลดงขี่้เหล็ก
บุคลากรถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจขององค์กร  
จึงได้ก าหนดนโยบายการบริการทรัพยากรมนุษย์ขึ้น  ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือ
เพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์  ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจ
สอได้  และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข  มีขวัญ  และก าลังใจที่ดี  เกิดพึงพอพอใจในการปฏิบัติงาน  และมี
ศักยภาพเพ่ิมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบาย  และกลยุทธ์ด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 
1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก้าลัง 
เป้าประสงค์  
วางแผน  สนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบอัตราก าลังและการบริหารอัตราก 
าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องแคล่วต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล  เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงาน  และกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  และแผนการปรับบทบาท  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมน้ าอูน  ปี 2558-2560 
2. จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทั้งด้านการสรรหา  
การเลื่อนข้ัน  และปรับต าแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  และบริหา
ผลตอบแทน 
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ฃองงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึง  และต่อเนื่อง  โดยการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ  ศักยภาพ 
 และทักษะการท างาน  ที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ขององค์กร   
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส 
าเร็จตามเป้าหมาย  รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
กลยุทธ์ 



    1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
    2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
    3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ  และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

/บทที่ ... 
 

 

1. ด้านสวัสดิการ   
เป้าประสงค์  
เสริมสร้างความม่ันคง  ขวัญก าลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  
เพ่ือรักษาคนดี  คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร  ให้สิ่งจูงใจ  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ  จัด
สวัสดิการ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบแรจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง  คนดี  และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ  ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งสายงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ  แผนการสืบทอดต าแหน่งและ
การบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสาย
อาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขี้เหล็ก
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  การถ่ายทอดความรู้การแลก  
เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 
3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 ครบถ้วน  รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณเอกสาร  สามารถ
น ำไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
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1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นประธาน 
    2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ   เป็นกรรมการ 
    3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและ 
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 

โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมน้ าอูนเป็นประจ าทุกปี  และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผล
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กรับทราบและพิจารณา 
 
                                         ****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
การติดตามนโยบายและกลยุทธ์  การบริหารงานบุคคล  ๓ ปี (พ.ศ.2561-2563) 

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



 
 
 

 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลดงขี้เหล็ก
เรื่อง  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  ๓  ปี 

(พ.ศ.2561-2563) 
************************** 

         ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  ได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  
๓ ปี  (พ.ศ.2561-2563)  ทั้งนี้คณะท างานการจัดท านโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล  
โดยให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการไปเมื่อวันที่ 25  กันยายน  ๒๕60 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  รับทราบโดยทั่วกัน 

 

 

                                                            (นายบุญศรี  จันทร์ชัย) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

 


