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ค าน า 

 ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน  มิใช่
เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท า ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมื อง การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ             
ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ  กับสภาวะแวดล้อม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี  จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลขึ้น เพ่ือสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากร ที่มีคุณธรรม 
สมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ
รัฐบาล  และการบริการประชาชน ตามภารกิจ อ า นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต า บลและองค์การบริหารส่วนต า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ า นาจให้องค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ                       
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเปูาหมาย
ต่อไป  
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑. ความเป็นมา  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี ได้ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล  เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง หน้าที่ ๑๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๓๙ เป็นชุมชนชนบท มีหมู่บ้านจ า นวน 12 หมู่บ้าน ๑,๙๙๑ ครัวเรือน และ มี  จ านวนประชากร ๗,๔๑๒ คน 
เป็น อบต .ขนาดกลาง มีการก า หนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น  ๕ ส่วนราชการ ได้แก่                              
ส านักปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กอง สวัสดิการสังคม  และกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยมีภารกิจ                
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี  พระราชบัญญัติสภาต า บลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
  อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. 2562 
          1. มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
  2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 
          1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
          2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
          3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
          4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
          7) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
          9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจ าเป็น
และสมควร 
          3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
          1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
          2) ให้มีการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
          3) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
          4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
          5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
          6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
          7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
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          8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
          9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
          11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
          12) การท่องเที่ยว 
          13) การผังเมือง 
   4. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่
จะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบลต้องแจ้งให้ อบต . ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. 
มีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้น าความเห็นของ อบต . ไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้น
ด้วย (มาตรา 69) 
   5. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา อบต. การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(มาตรา 69/1) 
   6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการ ของทาง
ราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความม่ันคงแห่งชาติ 
(มาตรา 70) 
   7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพ่ือใช้บังคับในต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของ อบต . ใน
การนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกิน 
1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 71) 
   8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต . เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้น
สังกัดเดิม (มาตรา 72) 
   9. อาจท ากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาต าบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) 

อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   1. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16) 
          (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
          (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
          (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
          (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
          (5) การสาธารณูปการ 
          (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
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          (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
          (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          (9) การจัดการศึกษา 
          (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
          (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
          (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
          (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
          (14) การส่งเสริมกีฬา 
          (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
          (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
          (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
          (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
          (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
          (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
          (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
          (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
          (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          (25) การผังเมือง 
          (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
          (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
          (28) การควบคุมอาคาร 
          (29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน 
          (31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
   2. อ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องด าเนินการตาม “แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนและการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 
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๒. วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี   อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด                                    

“ต าบลน่าอยู่ หมู่บ้านสามัคคี วิถีพอเพียง”  

๓. พันธกิจ  
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่าง

ครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน  

2. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ  

3. พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างทั่วถึง  
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่  
6. ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ  

สาธารณสุขให้ครอบคลุมและท่ัวถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้ า ควบคู่ไปกับการ  
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม  

๔. เป้าประสงค์  
1. เสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการด้านความจ าเป็นพื้นฐาน  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
4. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่มีเหมาะสมกับการด ารงชีวิต  
5. ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี  มีความม่ันคงในการด า รงชีวิต และ                

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ปูองกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างทั่วถึง  
7. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่  
8. พัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี  ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  
๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง (Strength)  
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร  
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ  
3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม  
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4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา  
6. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที่ , อุปกรณ)์  
7. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด  
จุดอ่อน (Weakness)  
1. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรยัง

ไม่พร้อม  
2. ขั้นตอนการท างานซับซ้อน หลายขั้นตอน  
3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล  
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงาน ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง  
5. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
6. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน)  
๕.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส (Opportunity)  
1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดข้ึนภายหลัง  
2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท า ได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน

ราชการ อ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล  
3. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
4. มีหน่วยงานองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศท า ให้มีเครือข่ายในการท า งาน  
อุปสรรค (threats)  
1. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย  
2. นโยบายลดจ านวนคนในภาครัฐ  
3. การก าหนดกรอบอัตราก าลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบก าหนด 
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๖.นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี   
องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี  ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส า คัญและมีคุณค่ายิ่งใน

การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก า หนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส า หรับใช้เป็นกรอบ 
และ แนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก า ลังใจดี                  
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก า ลัง เปูาประสงค์  วางแผน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก า ลัง และการบริหารอัตราก า ลังให้เหมาะสมกับภารกิจของ
องค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด า เนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กรรวมทั้งมีระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผลเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการ ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์                   
ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบ บงาน และกรอบอัตราก า ลัง ให้สอดคล้องกับ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
2. จัดท าสมรรถนะ และน า สมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน 

การสรรหา การเลื่อนข้ันและปรับต า แหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ   
การบริหารผลตอบแทน  

3. จดัท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  เปูาประสงค์  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และ
ต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท า งาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ  ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด า เนินงานตามพันธกิจขององค์กร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและประสบผลส า เร็จตามเปูาหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  

และอุทิศตนเพื่อองค์กร  
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๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้                   
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เปูาประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน า ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ  ทรัพยากรบุคคล เพ่ื อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน                 

เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  

4. ด้านการประ เมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  เปูาประสงค์  
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง
ไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน  ทุกโอกาส สร้างช่อง
ทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการท า งาน ตามความจ า เป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายก า หนด และ สนับสนุนการด า เนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  เป็นธรรม 

เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน  
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร  
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

7. แผนปฏิบัติการ /โครงการ  แผนปฏิบัติการ /โครงการ เพื่อรองรับนโยบายและกลยุทธ์                   
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี  ให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงาน
เป็นรายปี  
 

 

 

 



 


