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องค์การบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
อ าเภอบ้านดุง    จังหวัดอุดรธานี



 
ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ 
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ 
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่งที่จะ 
ขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือ 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ จะท าให้ภารกิจขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้จัดท าแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหมขึ้น โดยได้ด าเนินการตามกรอบ มาตรฐาน
ความส าเร็จ ๕ ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

เพื่อให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ 
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท า เพื่อเป้าหมาย
ส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูง ในการส่งเสริม
ทอ้งถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลอย่างยั่งยืน 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม
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บทท่ี ๑ บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล้าช้า และเกิดความเสียหายต่อ 
องค์กร ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงได้จัดท านโยบาย       กล
ยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.๒๔๖5 ขึ้น เพื่อเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วน
ต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๖) และ 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๖) ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพนูความรู้ ทักษะ ทัศนคติทีด่ี และวธิีการปฏบิัติงานตามลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ 

๒.๒ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพในสถานการณค์วามเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้น 

๒.๓ เพื่อให้บุคลากรทุกคนไดร้ับการพัฒนาด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝกึอบรมบุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
๒.๔ เพื่อด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธภิาพให้อยู่คู่องคก์รต่อไป 

๓. เป้าหมาย 

๓.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมในระยะ
สั้น  

ของผู้บริหาร 
(๑) พนักงานในองคก์รสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติใหส้ าเร็จลลุ่วง  
(๒) การบรหิารงานขององคก์รเป็นไปอยา่งโปรง่ใส พนักงานมีคุณธรรม และจรยิธรรม  
(๓) พนักงานมีความรู ้และมทีักษะในการปฏิบัตงิานเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานขององคก์รมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
ของพนักงานส่วนต าบล 

(๑) องคก์รให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานประเภทบรหิารทุกคนใหไ้ด้รับการ
พัฒนาในแต่ละป ีอย่างน้อย ๑ หลักสตูร/โครงการ 

(2) องคก์รให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานประเภทอ านวยการให้ได้รับการพัฒนา
ในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสตูร/โครงการ 

(3) องคก์รให้การสนับสนนุพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการใหไ้ด้รับการพัฒนาใน
แต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
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(4) องคก์รให้การสนับสนนุพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานประเภทปฏิบตัิงานทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนา ในแตล่ะปีอย่างละ ๑ หลักสูตร/โครงการ 

(4) องคก์รให้การสนับสนนุลกูจา้งประจ า/พนักงานจา้ง ใหไ้ด้รับการพัฒนาในแตล่ะปีอยา่งน้อย ๑ 
หลักสูตร/โครงการ 

ของประชาชน 
(๑) พนักงานในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว  

(๒) พนักงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม ต้อนรับประชาชนเป็นอยา่งดีสามารถท างานให้ 

ประชาชนพงึพอใจในการให้บรกิาร 

๓.๒ ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ในระยะ
ยาว  

ของผู้บริหาร 
(๑) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหมมีศักยภาพในการบรหิารจัดการเพื่อตอบสนองความ ต้องการของ

ประชาชนในพืน้ที ่

(๒) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม สามารถปฏิบตัิงานสู่ความเป็นเลศิในด้านการบรหิารจัดการ 

ของพนักงานส่วนต าบล 
(๑) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม เป็นองคก์รที่น่าอยู่ 
(๒) องคก์รให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา และความเจรญิกา้วหน้าในหน้าที่ราชการ 

ของประชาชน 
(๑) องคก์รมีการบรหิารจัดการที่ดี มีความโปรง่ใสในการบรหิารงาน  
(๒) องคก์รสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพืน้ที่ได้อย่างดยีิ่ง  
(๓) องคก์รสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
(๔) พนักงานในองคก์รสามารถสรา้งสมัพันธอ์ันดีกับประชาชนและสามารถท าให้ประชาชนพึงพอใจใน

การให้บริการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

- 6 - 
 

บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) การบรหิารงานบุคคล 

“ ภายในปี พ.ศ.2565 บุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม จะมีความกา้วหน้ามั่นคงในชีวติ 
มีความรูค้วามสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอธัยาศัยเตม็ใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความ
พึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที”่ 

พันธกิจ (Mission) 
๑. ส่งเสรมิให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ ตามสายงานของแต่ละคน ที่เห็นว่าเหมาะสม และ

เป็นประโยชนต์่อการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง  
๒. การประชุมพนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง 
๓. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้ทนัสมยั เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัตงิานเพื่อเพิม่ประ สิทธิ

ทธิภาพของงาน 
๔. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
๔. การติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาใหด้ีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 
๑. การสรา้งวัฒนธรรมองคก์รให้ท างานแบบมสี่วนร่วม การท างานเป็นทมี และมีการบูรณาการรว่มกัน 
๒. มีการวางแผนและบรหิารก าลังคนสอดคลอ้งกับภารกิจและความจ าเปน็ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต  
๓. ส่งเสรมิสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมทีไ่ม่ใชส่วสัดิการภาคบังคับตามกฎหมาย  
๔. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และความคุ้มคา่  
5. มีความโปรง่ใสในทุกกระบวนการของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
6. สนับสนุนให้ขา้ราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนือ่ง มีการแบง่ปนัแลกเปลีย่นข้อมูลความรู้และพัฒนา

องคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
7.มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกจิกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.ส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหนา้ในสายงานและยกย่องชมเชยผู้ปฏิบตัิงานดีเดน่เพื่อเป็นขวัญ

และก าลงัใจ 
เป้าหมาย 
๑. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเปน็อิสระตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเปน็ระบบที่ยดึหลักการการบริหารกิจการบา้นเมอืงและสังคมทีด่ี 
๒. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

การบรหิารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบรหิารและจัดการให้เกดิประโยชนส์ูงสุด โดยมีคา่ใช้จา่ยด้านบุคคลไม่
เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๓. องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัตหินา้ทีร่องรับภารกิจ ที่
ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบรหิารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภมูิภาคตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. ส่งเสรมิให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบรหิารงานบุคคล เพื่อตอบสนอง
นโยบายในการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
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องค์การบรหิารส่วนต าบลนาไหม ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา และ

โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวเิคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารมีความกันเองกับเจา้หน้าที ่
๒. ผู้บริหารให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณเปน็อย่างดี 
๓. มเีครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานทีม่ีประสิทธิภาพและเพยีงพอ 
๔. มสีภาพแวดล้อมที่ด ีสถานที่ท างานเป็นลัดส่วน 
๕. อาคาร สถานที ่สิง่กอ่สรา้ง ภูมิทศันส์วยงาม ตั้งอยูใ่นเขตชุมชน เข้าถงึไดส้ะดวก 
๖. มีห้องประชุม อุปกรณ ์และสิ่งสนับสนุนต่อการสง่เสริมการเรียนรู ้ 

๗. มีโครงสรา้ง นโยบาย คณะกรรมการบรหิารและการจัดแบ่งงานที่ชัดเจน  

๘. มีสมัพันธภาพทีด่รีะหวา่งองคก์ร กับเครือข่ายบรกิารในพืน้ที่  

๙. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 

๑. เจา้หน้าที่ขาดความร่วมมอืและประสานงานกันในองคก์ร  
๒. ขาดการติดตามประเมินผลที่ครอบคลุม  
๓. ขาดความร่วมมือกันระหวา่งฝ่ายงาน 
๔. สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล และการท างานเป็นทมีไมม่ปีระสิทธิภาพเทา่ที่ควร  
5. เจา้หนา้ที่ขาดความเข้าใจ มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไมเ่อือ้ต่อระบบการท างานที่มีคุณภาพ  
6. ระบบการสื่อสารและประสานงานภายในองคก์รขาดประสิทธภิาพ 
7. บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ,ไม่ตรงสายงาน, มีจ านวนมาก แต่ไม่มีประสิทธิภาพ เทา่ที่ควร 
๙. เจา้หนา้ที่มีไม่เพยีงพอ และท างานในหนา้ที่ไมไ่ดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
๑๐ อัตราก าลังในบางงาน ไมเ่หมาะสม 
๑๑. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาต่อ/ฝึกอบรมนอ้ย 
๑๒. ขาดการวเิคราะห์ข้อมลูที่ครบถ้วน/น าข้อมลูไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จรงิ 

โอกาส 
๑. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความร่วมมือและสนับสนนุกจิกรรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. ผู้น าชุมชน และ อสม. มีความเข้มแข็งและให้ความรว่มมือกับ อบต.เป็นอยา่งต ี 
๓. กลุ่มแม่บ้านได้รับการสนบัสนุนในการพัฒนาอาชีพ  
๔. ประชาชนได้เขา้มามีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมขององคก์รส่วนท้องถิ่น 
๕. มีการแลกเปลีย่นความคดิเห็นกันระหวา่งกลุม่เครือข่ายประชาชนและองคก์รส่วนท้องถิ่นและเป็นการ 

ส่งเสรมิความสม้พันธ์กับเจา้หน้าที่เพื่อพัฒนาองคก์รและท าให้องคก์รเขม้แข็งขึน้ 

อุปสรรค 
๑. ประชาชนมีความคาดหวังต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สูง  
๒. ประชาชนไม่มีการพัฒนาตอ่ยอดในโครงการต่างๆ  
๓. การบรหิารความร่วมมือกับภาคีเครอืข่ายยงัไม่ครอบคลมุ/การท างานเชิงบูรณาการไมชั่ดเจน 
4. ประชาชนไม่เขา้ใจการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
5. สถานการณด์้านการเมืองไม่แน่นอน 
6. ประชาชนหวังพึ่งแต่องคก์รส่วนท้องถิ่นเพยีงอย่างเดยีว 
7. ภาวะเศรษฐกจิตกต่ า (ไมป่ลอดภัยด้านทรัพย์สิน,เครยีด,รายได้นอ้ย,ทอ้งถิ่นจดัเก็บภาษีไดน้้อย) 
8. วัฒนธรรมท้องถิ่น/สังคมมกีารเปลี่ยนแปลง 
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บทท่ี ๓ 

นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม บุคลากรถือว่าเป็น

ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการของ องค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขึน้ ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้การ
ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและก าลังใจที่ดีเกดิความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ ดังนี ้ 

๑. นโยบายด้านการวางแผนก าลังคน 
เปา้ประสงค์  
วางแผนอตัราก าลงัคน โดยค านึงถึงภารกิจ หนา้ที่ความรับผิดชอบสนับสนนุและส่งเสรมิให้มีโครงสรา้ง 

ระบบงาน การจัดกรอบอตัราก าลังและการบรหิารอตัราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององคก์รและเพยีงพอ มีความ
คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองคก์ร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล 
เช่ือมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องคก์รคาดหวัง 

กลยุทธ ์
๑.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสรา้งและกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจ

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๒.ทบทวนและปรับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ

กจิ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
๓.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมอืในการบริหารทรัพยากรบุคคลทางด้านการ

สรรหา การเลือ่นขัน้และปรับต าแหนง่ การประเมนิผลการปฏิบัติ 
๔.จัดท าระบบประเมนิผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิข์องงานและสมรรถนะหลัก  
๔.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบรหิารจดัการคนดีและคนเกง่ขององค์กร 

2. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เปา้ประสงค์  
ด าเนินการวางแผน ดา้นการสรรหาคนดีคนเก่ง ตามคุณลกัษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ

เลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง และให้การส่งเสรมิสนับสนุนเชิดชูยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานในระดับดีเด่น  

กลยุทธ ์
๑.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. การคัดเลือกบุคลากรดีเดน่ด้านการแต่งกาย  
3.ยกย่องพนักงานที ่เป็นคนเกง่ คนดีและคุณประโยชน์ใหอ้งค์กร  
4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

3. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
เปา้ประสงค์  
ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหนง่และเลือกสรร

บุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
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กลยุทธ ์
๑.จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้งให้ทันตอ่การ

เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังทีล่าออก หรือโอนยา้ยโดยมุ่งเนน้ใหม้ีอตัราก าลงัว่างไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของ
อัตราก าลงัทั้งหมด 

2.การด าเนนิการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติที่วา่ง โดยจดัท าหนังสือแจ้งความประสงคใ์ห้
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิน่(กสถ.)เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานส่วนต าบลในต าแหนง่ที่วา่งตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

                           4.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เปา้ประสงค ์ 
ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงให้

มีความรู ้ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร 

กลยุทธ์ 
๑.จัดท าแผนอบรมและพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างที่ตรงกับความจ าเป็นโดยการจัดส่ง

ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานแต่ละต าแหน่ง 
2.ส่งเสรมิให้บุคลากรมีการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
3.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ

ถา่ยทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณใ์นการท างานอย่างต่อเนื่อง 
4.จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge:KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ การคลัง หรืออื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยเผยแพร่
ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเป็นประจ า 

5.นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เปา้ประสงค์  
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม รว่มทั้งเป็นไป

ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงานโดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPL) จากเป้าหมายขององค์กร ลงสู่
ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่าง ๆ (Corporacy 
Competency) โดยการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและผู้บริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุ
เปา้หมายขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

กลยุทธ์ 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปรง่ใสและเป็นธรรมโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง 

การประเมินฯ 
2. ผลงานต้องมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษแ์กส่ายตา 
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการ 

ปฏิบัติงานที่แท้จริง 

6.นโยบายด้านการส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เปา้ประสงค์  
มีการก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติที่ดีในการท างาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการประพฤติและปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยยึดถือน ามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
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กลยุทธ์ 
๑.แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น นโยบายคุณธรรม 

จรยิธรรม ข้อบังคับองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่นและส่งเสรมิให้พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง รักษาระเบยีบวินัย ข้อบังคับจรรยาบรรณของทางราชการ 

2.ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการท างาน พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อม
ให้ตรวจสอบ 

3.ส่งเสรมิให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7.นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เปา้ประสงค์  
มีการจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลเพื่อใช้ตรวจสอบ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ 

1. มีการสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  

อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

3. มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งกอ่นและหลังการฝึกอบรม 

8.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
เปา้ประสงค์  
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี คน

เก่งและท าคุณประโยชน์ไว้กับองคก์ร 
กลยุทธ์ 
๑.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการ

ท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.สรา้งช่องทางการสื่อสารด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลในองคก์ร 
3.ส่งเสรมิความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
4.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการ

ท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
5.สรา้งช่องทางการสื่อสารด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลในองคก์ร 
6.ส่งเสรมิความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
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บทที่ ๔ 

การตดิตามนโยบาย กลยุทธ์ การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม ได้ก าหนดวธิีการติดตามและประเมินผลนโยบายดา้นการวางแผน
ก าลังคน ดา้นการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัตงิานตามภารกิจของหน่วยงาน ดา้นการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร  ด้านการพัฒนาบคุลากร  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านการส่งเสรมิจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต  
ประกอบด้วย 

๑. ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม เป็นประธาน 
๒. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน เป็นกรรมการ 
๓. เจา้หน้าที่ผูร้ับผดิชอบงานบรหิารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากร ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม ประเมินผล
เสนอ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหมรับทราบเพื่อพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


