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ในช่วงที่ผ่านมา  ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
มิ ใช่ เพียงรู้ลึกในงานด้าน ใดด้ านหนึ่ งเพียงด้ าน เดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิ วัตน์  ทำให้ เกิดความ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร เมื อ ง 
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทัน 
รองรับการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น ตลอดเวลา การบริห ารทรัพย ากรบุ คคลในภาครัฐจึ งมี สิ่ งท้ าทาย 
กับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำให้จำเป็นต้อง 
อาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
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 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก   อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูม ิ

 
1. ความเป็นมา 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก เป็นชุมชนชนบท  มีหมู่บ้าน จำนวน  10 หมู่บ้าน 
จำนวน  ๒,753   ครัวเรือน   และ มีจำนวนประชากร  10,442  คน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาดกลาง  มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น   6  ส่วนราชการ ได้แก่  สำนักปลัด  
กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษาโดยมีภารกิจ อำนาจหน้าความ
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2534  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ดังน ี้ 

ภารกิจหลัก  
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
๒. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำทางบก 
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย    
    และสิ่งปฏิกูล 
4.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
๖. ให้ราษฎรได้รับการอบรม 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
๘. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
๙. หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ภารกิจรอง  
๑. จัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
๓. ให้มีตลาด  
๔. ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
5.  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
6. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  
7.  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
8.  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
9.  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
10. งานพาณิชย์  
๑1. การผังเมือง การควบคุมอาคาร 
๑2. การดูแลที่สาธารณะ 
๑3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
๑4. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์  
๑5. การจัดให้มีและบำรุง ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
๑6. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๑7. การส่งเสริมกีฬา  
๑8. การสังคมสงเคราะห์ 
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รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร      
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ . ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒. วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
 

“ พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประสานภาคประชารัฐ ส่งเสริม
การเกษตรให้มั่งคั่ง มุ่งหวังคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ” 

 

๓. พันธกิจ 
  “  เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นศูนย์กลางประสานการพัฒนาท้องถิ่น
ให้กับงานหน่วยงาน   

๔. เป้าประสงค์ 
 1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี ชุมชนเข็มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 2.  ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3.  สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.  ประชาชนได้รับการบริการจาหน่วยงานรัฐอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 5.  สิ่งแวดล้อมดีทรัพยากรธรรมชาติสมดุล  

๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล  (SWOT Analysis) 

๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง  (Strength) 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพอสมควร  
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จ 
3. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม 
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความสำคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
6. มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ์) 
7. องค์กรมีความเอกเทศ 
จุดอ่อน  (Weakness)   
1. การสื่อสารระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร           

ยังไม่พร้อม  
2. ขั้นตอนการทำงานซับซ้อนหลายขั้นตอน 
3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานทำห้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
5. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
6. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 
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๕.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunity) 
1.  ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป 

ด้วยความรวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง   
                      2.  ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำ ได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
                      3.  มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรได้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                      4.  มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทั่วประเทศ
ให้มีเครือข่ายในการทำงาน   
 

อุปสรรค(threats) 
1. ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมาย 
2. นโยบายลดจำนวนคนในภาครัฐ 
3. การกำหนดกรอบอัตรากำลังอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบกำหนด 

 

๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกถือว่าทรัพยากบุคคลเป็นปัจจัยที่สคัญและมีคุณค่ายิ่งใน 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นสำหรับเป็นกรอบ  
และแน วท างใน ก ารจั ด ท ำแ ผน ก ารบ ริ ห ารท รัพ ย าก รบุ ค ค ล เพ่ื อ เพ่ิ ม ค ว าม คุ้ ม ค่ าขอ งก าร ใช้  
ทรัพยากรบุคคลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และให้ผู้ปฏิบัติงาน  
มีขวัญกำลังใจ มีความสุข พึงพอใจในกาปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง  
 

 เป้าประสงค์  
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงานการจัดกรอบอัตรากำลัง

และการบริหารอัตรากลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน 
ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผลเชื่อมโยงกับผล และการ
กำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัด   

กลยุทธ์  
1.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลังให้สอด

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
   2.  จัดทำสมรรถนะและนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งด้านการสรรหา  การเลื่อนขั้น  และปรับตำแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 
                        3.  จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
                        4.  จัดทระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
   5.  จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูน ความสามารถ 

ศักยภาพและทักษะการทำงานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  และ ยุทธศาสตร์ของ
องค์การเพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
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กลยุทธ์ 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓  ปี  
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
๓. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบ ัติ 

ระดับ ตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรหลักคุณธรรมปฏิบัติตามจริยธรรม  

 เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองค์กร  
๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทงานอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบันของงาน ช่วยลดขั ้นตอน 
ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  และใช้บริหารงานด้าน 
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

                        3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
ให้ผู้ปฏิบ ัติงานเพ่ือรองรับการใช้งานระบบและเพ่ิมขีดควสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาม 
ระบบในอนาคต 
 

4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
เป้าประสงค์  
เสริมสร้างความม่ันคง ขว ัญกำลังใจคุณภาพชีวิตทีดี่ ความผาสุก และพึงrอใจห้ผู้ปฏิบัติงาน

เพ่ือรักษาคนดีคนเก่งไว้กับองค์กรโดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานทุกโอกาส 
สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ  ความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามทีก่ฎหมายกำหนดและสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์   
  ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร  
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 



- 5 - 
 

7. แผนปฏิบัติการ/โครงการ  
แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกให้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนดำเนินงานเป็นรายปี  
 
 
 
 

..............................................................................................................................  


