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นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ป ี
( พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ ) 

 

บทที ่๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร ดังนั้น  องค์กรจ าเป็นต้องจัดท านโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  จึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ) ขึ้นเพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล้อง
กับแผนอัตราก าลังสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ -พ.ศ.๒๕๖๓ ) และแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ) ต่อไป 

 
๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่
รับผิดชอบ 
๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๕ เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์การต่อไป 

 

๓.เป้าหมาย 

ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
ระยะสั้น 
ผู้บริหาร 

๓.๑. พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
๓.๒ การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓.๓ พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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พนักงานส่วนต าบล 
๓.๑  องค์การให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนได้รับการพัฒนาในแต่ละปี  
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร/โครงการ 
๓.๒  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
อย่างละ ๑ หลักสูตร/โครงการ 
๓.๒  องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร/
โครงการ 
๓.๓ ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
๓.๔ ข้าราชการน าหลักธรรมมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
 
ประชาชน 
๓.๑  สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๓.๒  ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 
๓.๓  น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการกับประชาชน 

 
ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
ระยะยาว 
ผู้บริหาร 
๓.๒.๑ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
๓.๒.๒ สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
 

พนักงานส่วนต าบล 
๓.๒.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือเป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
๓.๒.๔ มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และหน้าที่ราชการ 
 

ประชาชน 
๓.๒.๕ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๓.๒.๖ องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
๓.๒.๗ องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
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บทที่ ๒ 

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

“ พัฒนาคน  พัฒนาหมู่บ้าน  และพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน เพ่ือความม่ันคงที่ยั่งยืน” 
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๔. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก 
๑.ปัจจัยภายใน 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 

๑.ด้านการ
บริหาร  

๑.๑การประสานงาน:มีความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากมีความสามัคคีกันภายในองค์กร
และทราบวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
๑.๒การมอบอ านาจ: ตามศักยภาพภายใต้อ านาจ
หน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย 
๑.๓ การก ากับดูแล: เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือความเรียบร้อย 

๑.๑ การแบ่งส่วนราชการ : ยงัไม่ 
ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด 
๑.๒ การวางแผน : ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดแนวทางการพัฒนาในระดับต่ า 

๒.ด้านระเบียบ 
กฎหมาย  
ข้อบัญญัติ 

ปลัด และรองปลัดมีความรู้ความสามารถด้านงาน
กฎหมายพร้อมให้ค าปรึกษา 

๒.๑ การออกข้อบัญญัติ : ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมน้อย 
๒.๒ การบังคับใช้ : ประชาชนยังไม่ทราบ 
น้อยมาก 

๓.ด้านบุคลากร  

๓.๑ วินัย: มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อ 
กฎหมาย 
๓.๒ พฤติกรรม : ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ 
ดีมีความน่าเชื่อถือ 
๓.๓ ความเจริญก้าวหน้า : เปิดโอกาสและ 
สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
พนักงานจ้างเข้าสอบแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

๓.๑คุณภาพของงาน: ปานกลาง ควรให้ 
ความรู้เพิ่มเติม 
๓.๒ ทัศนคติ : ปานกลาง ควรให้ความรู้ 
เพ่ิมเติม 
๓.๓ อัตราก าลัง: ยังไม่เหมาะสมกับ 
ปริมาณงาน 
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ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 

๔.ด้าน
งบประมาณ  

๔.๑ เงินอุดหนุน : ได้รับเงินอุดหนุนสมควร 
กับศักยภาพของพ้ืนที่ 

๔.๑ การช าระภาษี : ประชาชนในพื้นท่ียัง 
ขาดความตื่นตัวในการร่วมรับผิดชอบเรื่อง 
ภาษีต่าง ๆ 

๕.ด้านระบบ
ฐานข้อมูล  

๕.๑ การจัดเก็บข้อมูล : มีการจัดเก็บข้อมูล  
จปฐ. 
๕.๒ การปรับปรุงข้อมูล : มีการส ารวจ 
ข้อมูลปัจจุบันเสมอ 
๕.๓ การมีส่วนร่วม : ชุมชนให้ความร่วมมือ 
ในการส ารวจข้อมูล 

๕.๑ คุณภาพของข้อมูล : ข้อมูลที่ได้รับ 
เป็นข้อมูลที่ยังปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้ความ 
ร่วมมืออย่างเต็มที่ 

๖.ด้านทรัพยากร  
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ใน 
การท างาน 

๖.๑ จ านวน : เหมาะสมกับปริมาณงาน  
๖.๑ เทคโนโลยีทันสมัย : มีการน ามาใช้แต่ 
บุคลากรยังขาดความรู้ในการใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

๒. ปัจจัยภายนอก 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 

๑.ด้านการเมือง  
๑.๑ระดับความขัดแย้ง : เป็นโอกาสที่แต่ละฝ่ายต่าง
ตรวจสอบการท างานของกันและกัน ส่งผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น 

๑.๑กลุ่มผลประโยชน์ : นักการเมืองเป็น 
นักธุรกิจที่มุ่งหาก าไรจากการเข้ามาด ารง 
ต าแหน่งทางการเมือง 

๒.ด้านเศรษฐกิจ  
๒.๑ เศรษฐกิจรวม : ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการใช้จ่าย
อย่างประหยัดและพอเพียง 

๒.๑ สาธารณภัย : เกิดน้ าท่วมในฤดูฝนท า
ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบในการท า
เกษตร 

๓.ด้านสังคม  
๓.๑ วัฒนธรรม : มีการฟ้ืนฟู สนับสนุนวัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่นมากขึ้น 
๓.๒การสื่อสาร : มีความสะดวกรวดเร็ว 

๓.๑ สังคม : จะเริ่มเป็นสังคมเมืองที่มีความ
เอ้ืออาทรลดน้อยลง และเห็นแก่ตัวมากขึ้น
ท าให้ขาดการรวมพลัง 

๔.ด้านนโยบาย
รัฐบาล  

๔.๑ การก าหนดนโยบาย : มีการริเริ่มนโยบายใหม่ๆ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

๔.๑การปฏิบัติตามนโยบาย : เป็นนโยบาย
ใหม่ซึ่งบุคลากรยังขาดแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

๕.ด้าน
เทคโนโลยี  

๕.๑ การคิดค้น : เทคโนโลยีราคาถูกลงเนื่องจาก
สามารถคิดค้นและผลิตได้เองในประเทศ 

๕.๑ บุคลากรยังใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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บทที ่๓ 
นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 บุคคลหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท า
แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญ และก าลังใจที่ดีเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบาย และกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
๑.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ปี ๒๕๖๑ –๒๕๖๓                           
๒.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการสรรหา การ
เลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน 
๓.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
๔.จัดท าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์การ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมี 
กลยุทธ์ 
๑.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
๓.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตาม 
สายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
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๔.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดหมื่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลแคนเหนือ 

๕.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

๓.ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณเอกสาร 
สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
๒.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
๓.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ 
ในอนาคต 

 
๔.ด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและความพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอนแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
กลยุทธ์ 
๑.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๒.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๓.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
๔.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
๕.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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บทที ่๔ 

การติดตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์
การบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 

 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เป็นประธาน 
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เป็นกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นกรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  เป็นกรรมการ 
6. หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 7. นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือเป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือรับทราบเพ่ือพิจารณา 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
เรื่อง  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  3  ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2563) 
..................................................... 

 อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบ มาตรา 25 วรรคเจ็ค แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้จ าท า
นโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๓ ปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ )  เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป ทราบและ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560 

 

 
จ่าสิบต ารวจ 

(ธนัช    ศรีภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 

 

 


