
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2563 

 
 1.  หลักการและเหตุผล 
          บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร  ถ้าขาดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล  ล่าช้า  และเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร  ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล    เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ด ี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
          จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  จึงได้จัดท ากลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 3 ปี  (พ.ศ.2561 – 2563)  ขึ้นเพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาทุกต าแหน่ง  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี   
(พ.ศ.2561 – 2563) 
 
2.  วัตถุประสงค์  
                   2.1  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร  และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ด ี และวิธีการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

         2.2  เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในสถานการณการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
                    2.3  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม   
                    2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
                    2.5  เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
 
3.  เป้าหมาย     
3.1    ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ในระยะสั้น 
ผู้บริหาร 
                   3.1.1  พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
                   3.1.2  การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส  พนักงานมีคุณธรรม  และจริยธรรม  
                   3.1.3  พนักงานมีความรู้  และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
พนักงานส่วนต าบล 
                   3.1.4  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคน   
ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1  หลักสูตร/โครงการ   
                   3.1.5  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคน   
 ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ 
                    3.1.6  องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี
อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ  



ประชาชน 
3.1.7  พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  สามารถให้บริการประชาชน 

อย่างรวดเร็ว 
                    3.1.8  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดี  สามารถ
ท างานประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ 
3.2    ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ในระยะยาว 
ผู้บริหาร 
                     3.2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
                     3.2.2  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการ
บริหารจัดการ 
พนักงานส่วนต าบล 

3.2.3  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
3.2.4  องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา  และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ  

ประชาชน 
                     3.2.5  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
                     3.2.6  องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
                     3.2.7  องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้   
                     3.2.8  พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้
ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
  
1.  ปัจจัยภายใน 
  

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
1. ด้านการบริหาร 1.1  การประสานงาน : มีความร่วมมือร่วม

ใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีความสามัคคี
กันภายในองค์กรและทราบวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
1.2  การมอบอ านาจ : ตามศักยภาพภาย 
ใต้อ านาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย 
1.3  การก ากับดูแล : เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือความเรียบร้อย 

1.1  การแบ่งสว่นราชการ : ยังไม่
ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด 
1.2  การวางแผน  :  ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาในระดับต่ า 
  

2. ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบัญญัติ 

ปลัดองค์การบริหารส่วน มีความรู้
ความสามารถด้านงานกฎหมายพร้อมให้
ค าปรึกษา 
  

2.1  การออกข้อบัญญัติ : 
ประชาชนยังเข้ามีมีส่วนร่วมน้อย 
2.2  การบังคับใช้ : ประชาชนยัง
รับทราบน้อยมาก  

3. ด้านบุคลากร 3.1  วินัย : มีวินัย  และปฏิบัติตามระเบียบ 
3.2  พฤติกรรม : ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่
ดี  มีความน่าเชื่อถือ 
3.3  ความเจริญก้าวหน้า : เปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง เข้าสอบแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
  

3.1  คุณภาพของงาน: ปานกลาง 
ควรให้ความรู้เพ่ิมเติม 
3.2  ทัศนคติ : ปานกลาง  ควร
ให้ความรู้เพิ่มเติม 
3.2  อัตราก าลัง : ยังไม่เหมาะสม
กับปริมาณของงาน 

4. ด้านงบประมาณ 4.1  การจัดเก็บรายได้: มีความสามารถใน
การจัดเก็บรายได้ดีมากมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
4.2  เงินอุดหนุน : ได้รับเงินอุดหนุนสมควร
กับศักยภาพ 

4.1  การช าระภาษี: ประชาชนใน
พ้ืนที่ยังขาดความตื่นตัวในการร่วม
รับผิดชอบเรื่องภาษีต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
5. ด้านระบบฐานข้อมูล 5.1  การจัดเก็บข้อมูล: มีการจัดเก็บข้อมูล 

จปฐ. และมีการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม  
5.2  การปรับปรุงข้อมูล : มีการส ารวจข้อมูล
ปัจจุบันเสมอ 
5.3  การมีส่วนร่วม  :  การให้ผู้น าชุมชน  
อสม. เข้าร่วมส ารวจข้อมูล  
  

5.1  คุณภาพของข้อมูล: ข้อมูลที่
ได้รับเป็นข้อมูลที่ยังปิดบังซ่อน
เร้นไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
  

6. ด้านทรัพยากร 
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การท างาน 

6.1  จ านวน : เหมาะสมกับปริมาณงาน 6.1  เทคโนโลยีทันสมัย: มีการ
น ามาใช้  แต่บุคลากรยังขาด
ความรู้ในการใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

  
2.  ปัจจัยภายนอก 
  

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
1. ด้านการเมือง 1.1  ระดับความขัดแย้ง : มีมาก เป็นโอกาส

ที่แต่ละฝ่ายต่างตรวจสอบการท างานของกัน
และกัน  ส่งผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น 

1.1  กลุ่มผลประโยชน์ : 
นักการเมืองเป็นนักธุรกิจที่มุ่งหา
ก าไรจากการเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

2. ด้านเศรษฐกิจ 2.1  เศรษฐกิจรวม : ประชาชนเริ่มตื่นตัวใน
การใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง 

2.1  สารธารณภัย : เกิดน้ าท่วม
ในฤดูฝน ท าให้เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบในการท าการเกษตร 

3. ด้านสังคม 3.1  วัฒนธรรม : มีการฟื้นฟู สนับสนุน
วัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่น 
3.2  การสื่อสาร : มีความสะดวกรวดเร็ว 

3.1  สังคม : เป็นสังคมเมืองที่มี
ความเอ้ืออาทรลดน้อยลง  และ
เห็นแก่ตัวมากขึ้นท าให้ขาดการ
รวมพลัง 

4. ด้านนโยบายรัฐบาล 4.1  การก าหนดนโยบาย : มีการริเริ่ม
นโยบายใหม่ ๆ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 

4.1  การปฏิบัติตามนโยบาย: 
เป็นนโยบายใหม่ซึ่งบุคลากรยัง
ขาดแนวทางในการด าเนินงาน 

5. ด้านเทคโนโลยี 5.1  การคิดค้น : เทคโนโลยรีาคาถูกลง
เนื่องจากสามารถคิดค้นและผลิตได้เองใน
ประเทศ 

  

 
 
 
 



การก าหนดวิสัยทัศนก์ารบริหารงานบุคคล 
  
วิสัยทัศน์ (Vision)  การบริหารงานบุคคล 
            ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา บุคลากรในองค์กรให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย  เคียงคู่คุณธรรม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในพ้ืนที่ 
  
พันธกิจ (Mission) การบริหารงานบุคคล 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ  เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์ 
    สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในพื้นท่ี 
  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
1.  เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีองค์ความรู้เพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
2.  เพ่ือให้สามรถปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีความรู้และจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4.  เพ่ือการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ 
    ประชาชนในพื้นที่ 
 
        
 

ลงชื่อ.............................................. 
                    นายสมบูรณ์  พิพัตน์ 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 


