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ค าน า 
 
 ในช่วงที่ผ่านมา  ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านมิใช่เพียงรู้ลึก
ในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การพัฒนาสังคมและการเมือง  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ  
ในการแข่งขันสู่ระดับสากล  ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา  การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม  ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน  จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลขึ้น  เพ่ือสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม 
สมรรถนะสูง  เพื่อเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง  ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของรัฐบาล  และการบริการประชาชนตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  รวมถึงภารกิจ
ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป 
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๑. ความเป็นมา 
  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือได้ยกฐานะจากสภาต าบล เมื่อ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙     
มีหมู่บ้านในเขตการปกครองจ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน  ๒,๗๔๙ ครัวเรือน  และมีจ านวนประชากร  จ านวน ๗,๒๐๗ 
คน  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔  ส่วน
ราชการ  ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีภารกิจอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ 
8. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
9. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
10. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน 

   ภารกิจรอง 
  1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2.  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.  การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  4.  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  5.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  6.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  
 รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๒. วิสัยทัศน ์
 “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
เศรษฐกิจมั่นคง ด ารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง น าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1.1  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ  
  1.2  แนวทางการพัฒนาอบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.3  แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีตามแผนที่ภาษี 
  1.4  แนวทางการพัฒนาระบบรางระบายน้ า 
  1.5  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม 
     1.6 แนวทางการพัฒนาการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายไฟฟ้าแรงต่ า 
  1.7แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ความ
ม่ันคง      เพื่อสังคมสงบสุข  
  2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น  
  2.2 แนวทางการพัฒนา สนับสุนนการแก้ไขปัญหาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  
  2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎหมาย 
  2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทาง      
เศรษฐกิจพอเพียง  
  2.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / ผู้ด้อยโอกาส 
  2.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
  2.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรค
ไข้หวัดนก  โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉี่หนู ฯลฯ  
  2.8 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีน้ าสะอาดไว้อุปโภคบริโภค  
  2.9 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา / การศึกษาของประชาชน 
  2.10 สร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน 
  2.11 แนวทางการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  และผู้พิการ 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 
  3.1 แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน  
  3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
  3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
  3.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการ / พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
         4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน              
และการกีฬา 
  4.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  มาตรฐานการท่องเที่ยว  ตลอดจนพัฒนาเส้นทาง  
  4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายและสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา 
 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  5.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน  
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  5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและการปลูกฝัง จริยธรรม 
คุณธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีเนื่องในวันส าคัญต่างๆ  

6 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย  และการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน   ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณะภัย  
  6.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  
  6.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / และขุดลอกแหล่งน้ า
ธรรมชาติ/ ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
  7.1  พัฒนาทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  7.2  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 
 
๓. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
 

 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

  จุดแข็ง (Strength) 
  ๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
  ๒. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
  ๓. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
  ๔. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๕. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
  ๖. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ์) 
   
  จุดอ่อน (Weakness) 
  ๑. การสื่อสาร  ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรยังไม่พร้อม 
  ๒. ขั้นตอนการท างานซับซ้อน หลายขั้นตอน 
  ๓. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
  ๔. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
  ๕. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 
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 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
  โอกาส (Opportunity) 
  ๑. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง 
  ๒. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
  ๓. มีแหน่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  ๔. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศท าให้มีเครือข่ายในการท างาน 
 
  อุปสรรค (threats) 
  1. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย 
  ๒. นโยบายละจ านวนคนในภาครัฐ 
  ๓. การก าหนดกรอบอัตราก าลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 
 
๔. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น  ส าหรับใช้เป็นกรอบ  
และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล      
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข      
ขวัญก าลังใจดี  พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  จึงมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
 เป้าประสงค์ 
 วางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบอัตราก าลัง  และการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล  เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงาน  และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
 ๒. จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทั้งด้านการ
สรรหา  การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  และการ
บริหารผลตอบแทน 
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 ๓. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
 ๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 ๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 
๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง  และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพัธกิจขององค์กร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 กลยุทธ์ 
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 ๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตาม
สายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศ
ตนเพื่อองค์กร 
 ๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 
๓.  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร 
สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงนเพื่อรองรับ
การใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 
๔. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
 เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษา
คนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
สร้าง่องทางการสื่อสารให้สิ่งจูงใจ  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ 
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สิ่งแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  
 กลยุทธ์ 
 ๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
 ๒. ปรับปรุงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
 ๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ 
 ๖. ปรับปรุงซ่องทางการสื่อสาร 
  
๗.แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
 แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


