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ค าน า 
 

  ในช่วงที่ผ่านมา  ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารทรัพยากรแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้รอบด้าน  มิใช่
เพียงรู้สึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  ประกอบกับกระแสโลกาภิวัฒน์  ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การพัฒนาสังคมและการเมือง  การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันสู่ระดับสากล  ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา  การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม  ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน  จ าเป็นต้องอาศัยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลขึ้น  เพ่ือสร้างระบบบริหาร  และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม  
สมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง  ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของรัฐบาล  และการบริการประชาชน  ตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๔๒)  รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้อย่างบรรลุ
เป้าหมายต่อไป 
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

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

1. ความเป็นมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๒)  มีจ านวน 19 
หมู่บ้าน 3,743  ครัวเรือน แยกเป็นชาย ๖,๒๐๖ คน เป็นหญิง ๖,๓๐๖ คน มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ  ออกเป็น 4 ส่วนราชการ  ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  โดยมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบั ว  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓            
พ.ศ.๒๕๔๒ ) ดังนี้ 

ภารกิจหลัก 
(1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(2)  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

(3)  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

(4)  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5)  ด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 
(6)  ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
(7)  ด้านการส่งเสริม  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
(8)  ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  สตรี และคนชรา 
(9)  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ภารกิจรอง 

(1)  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
(2)  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

(3)  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
 

รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. วิสัยทัศน์  

 
                            “ โครงสร้างพื้นฐานสะดวก         บวกเกษตรอินทรีย์ 
                        เกิดการบริหารที่ดี                         มีชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ” 
 



3. พันธกิจ 
1. ก่อสร้างพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 

แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
2. พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
3. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข นันทนาการ สังคมสงเคราะห์ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5. พัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 
6. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาองค์กร 

4. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง(Strength) 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. มีการส่งเสริมศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
5. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่

เพียงพอหรือไม่มี เช่น งานสาธารณสุข งานนิติกร 
4. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 

โอกาส (Opportunities) 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.เป็นอย่างดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต.ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญาโทเพิ่มขึ้น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 

ข้อจ ากัด (Threats) 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การด าเนินการทางวินัย

เป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้ที่มีจ ากัดให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ

ท างานได้ ครอบคลุมถึงภารกิจของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  จ านวนประชากรและภารกิจ 
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5.นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็น
กรอบ และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
บุคคล  ให้การบริหารทรัพยากรเกิดความเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข  
ขวัญก าลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  จึงมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1   ดา้นการวางแผนอัตราก าลัง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพ่ือก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับ

อ านาจหน้าที่  สามารถวางแผนอัตราก าลัง  ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ  และการใช้อัตราก าลังของบุคลากร
เพ่ือให้การบริหารงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วางแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลและแผนงบประมาณ  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 

5.2   ด้านการพัฒนาบุคลากร 
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3  ปี  เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึง และ

ต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพและทักษะการท างาน  ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์การ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของ
องค์กร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้บุคลากรในองค์กร 

5.3   ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4   ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวในแต่ละรอบการประเมิน  
รอบท่ี  1 (1 ต.ค. ถึง 31 มี.ค.  ของปีถัดไป)  รอบที่  2 (1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. ของปีเดียวกัน) 

5.5   ด้านการสรรหา  บรรจุ  และการแต่งตั้งบุคลากร 

การสรรหาบุคคลสายงานบริหาร  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
สุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร , การสรรหาบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติ  ให้ด าเนินการตามแผนการสรรหา  ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน 
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5.6  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีการก าหนดปัจจัย  ว่าสถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  และ  พนักงานส่วนต าบลมีส่วน 
ร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน  และมีวิธีการในการก าหนดปัจจัยส าคัญๆ  ซึ่งมีผลต่อความผาสุก  
ความพึงพอใจและแรงใจในการท างาน 

5.7  ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
 ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

6.แผนการปฏิบัติการ/โครงการ 
   แผนการปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนาบัวให้ด าเนินการตัดท าเป็นแผนด าเนินงานรายปี 
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