นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงำนบุคคลขององค์การบริหารส่วนเมืองโดน ฉบับนี้จัดทำ
ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งระบบบริ ห าร และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
สมรรถนะสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและนโยบำยของรัฐบำล

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองโดน
๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕

.

1. ความเป็นมา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองโดน เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีหน้ำที่ในกำรดูแล
บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชำชนในเขตตำบลเมืองโดนในด้ำนกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. ด้ำนคุณภำพชีวิต
3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และควำมสงบเรียบร้อย
4. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และควำมสงบเรียบร้อย
5. ด้ำนอำชีพ เศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง
6. ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
7. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรกำรพัฒนำที่ดี
นอกจำกนั้นตำมกฎหมำยกำรจัดตั้ง อบต. กำหนดให้ อบต. มีบทบำทหน้ำที่ที่ต้องทำ (ภำคบังคับ )
และที่อำจจะกระทำ (เลือกทำ) ประกอบกับภำรกิจเกี่ยวกับกำรถ่ำยโอนอำนำจหน้ำที่สู่ท้องถิ่น ของกระทรวง
ทบวง กรม ต่ำง ๆ ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. พัฒนำกิจกำรสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. พัฒนำคุณภำพชีวิตตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ
3. พัฒนำงำนบริกำรสำธำรณะและกำรสงเครำะห์ประชำชนและอื่น ๆ
4. พัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำจิตใจ และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น
6. รักษำควำมสงบเรียบร้อยและบรรเทำสำธำรณภัย
7. พัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ภารกิจรอง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬำ กำรจัดกิจกรรมกีฬำภำยในตำบล สนับสนุนกำร
จัดตั้งลำนกีฬำสถำนที่ออกกำลังกำย หรือสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
2. สนับสนุนและส่งเสริมกำรประสำนงำนในกำรพัฒนำตำบล ด้ำนเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร องค์กรภำครัฐและเอกชน องค์กรประชำชนต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรใน
พื้นที่ตำบล
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชน องค์กรประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เกี่ยวกับองค์กรให้แก่ประชำชนในพื้นที่โดยเน้น กระบวนกำรประชำคม
4. ส่งเสริมกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
กำรกระจำยอำนำจกำร
ปกครองท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเห็นควำมสำคัญและสนใจในกำรดูแลสุขภำพรวมทั้งกำร
ประกันสุขภำพตลอดจนกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขในกิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม เพื่อกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

7. สนับสนุนกำรดำเนินงำนในกิจกรรมของอำสำสมัครของกลุ่มต่ำง ๆ ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในพื้นที่
8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชน เยำวชน เห็นควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ซึง่ กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆและตำมภำรกิจขององค์กรจะสำเร็จได้จะต้องอำศัย บุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำตำมภำรกิจดังกล่ำว จึงจำเป็นที่จะต้องมีนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรงำนบุคคล เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำองค์กรต่อไป
2. วิสัยทัศน์

“กำรคมนำคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชำชนมีควำมรู้ทันสมัย สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง แหล่งน้ำ
สะอำด พอเพียง สังคมสงบสุข สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ แสงสว่ำงอย่ำงทั่วถึง”
๓. พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งตนเองได้
2. กำหนดแนวทำง เป้ำหมำย และวิธีกำรในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ กำรวำงแผนพัฒนำ กำรตรวจสอบ เพื่อให้
เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำร ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของ อบต. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมพัฒนำด้ำนจิตใจ กำรศึกษำ กีฬำ นันทนำกำร สุขภำพอนำมัยให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นมีคุณภำพชีวิตที่ดี
5. ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอ
6. .อนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4. เป้าประสงค์

คุณภำพ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

1. ประชำชนในท้องถิ่นมีกำรคมนำคมที่สะดวกสบำยทุกครัวเรือน
2. ประชำชนในเขตตำบลมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน
3. ประชำชนในท้องถิ่นมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคเพียงพอ
4. ประชำชนได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
5. ประชำชนในตำบลมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. เด็ก เยำวชน และประชำชนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำและกิจกรรมอย่ำงมี
7. ประชำชนอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดี ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรส่งเสริม

8. จัดกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น และจัดงำนส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีให้กับประชำชนอย่ำงมี ประสิทธิภำพ
9. องค์กรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. วำงแผนและบริหำรอัตรำกำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจในอนำคตองค์กร
2. พัฒ นำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีกำรและผู้ประเมิน เพื่อให้
สำมำรถบริหำรงำนบุคคลในกำรขึ้นเงินเดือน พัฒนำ หรือเลื่อนตำแหน่งอย่ำงเหมำะสม
3. สร้ำงสภำพแวดล้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ที่จะทำให้บุคลำกรทำงำนอย่ำงมีควำมสุขและงำนบรรลุผลตำม
เป้ำหมำย
4. สร้ำงบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ
6.การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)
6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จ
3. บุคลากรมีควำมรัก ควำมผูกผันในองค์กร มีกำรทำงำนเป็นทีม
4. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความสำคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขั้นตอนการทำงานซับซ้อนหลายขั้นตอน
2. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล
3. ตำแหน่งบำงตำแหน่งยังขำดแคลนเจ้ำหน้ำทีที่รับผิดชอบเพพำะตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ซึ่งมีข้อจำกัดด้ำนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
4. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
5. สถำนที่ทำงำนคับแคบ
6.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. มีความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำ
ได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการ อื่นๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล
3. มีแหล่งฝึกอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ ควำมสำมำรถ เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ
4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทำให้มีเครือข่ายในการทำงาน
อุปสรรค (threats)
1. ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมาย
2. กำรกำหนดกรอบอัตรำกำลังมีข้อจำกัดด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนบุคคล
3. นโยบำยของรัฐบำลบำงนโยบำยที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติขำดผู้ที่มีประสบกำรณ์
ในงำนด้ำนนั้น และไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

7. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นทรั พยำกรที่สำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำร
ขององค์ ก ร จ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ำรวำงแผนกำรบริห ำรงำนทรัพ ยำกรบุ ค คลเพื่ อ เพิ่ ม ควำมคุ้ ม ค่ ำของกำรใช้
ทรัพยำกรบุ คคล กำรรักษำทรัพยำกรบุ คคลและเพื่อให้ งำนขององค์กรสำเร็จบรรลุผ ลตำมนโยบำยผู้บริห ำร
ตลอดจนเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนในตำบลต่อไป จึงมีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้
1.นโยบายด้านการวางแผนอัตรากาลังคน
วัตถุประสงค์
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงานการจัดกรอบอัตรากำลังและการ
บริหารอัตรากลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
ดำเนิ น งานของทุ กหน่ ว ยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่ มีประสิ ทธิผ ล เชื่อมโยงกับ ผล และ
การกำหนดสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรกำหนดตำแหน่ง
กลยุทธ์
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2. จัดทำสมรรถนะและสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง
ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตำแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน กำรพัฒนำบุคลำกร
และการบริหารผลตอบแทน
2.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนควำมรู้
ความสามารถ ศั ก ยภาพ และทั ก ษะการทงาน ที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ วิ สั ย ทั ศ น์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ
ภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำาลัง๓ปี
2. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลำกรในองค์กร และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน และ
ตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรในรับกำรอบรม
3.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
ส่ ง เสริ ม กำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ข องบุ ค ลำกรในองค์ ก ร ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรจั ด
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน และระบบงำนมีกำรจัดสวัสดิกำรและเครื่องอำนวยควำมสะดวกในที่ทำงำน
กลยุทธ์
1. มีกำรประชุมถ่ำยทอดนโยบำยแนวทำงปฏิบัติงำนผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน อย่ำง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
3. มีกำรจัดทำกิจกรรมกำรพัฒนำ เพื่อส่งเสริมควำมรักควำมผูกพันในองค์กร
4. มีกำรจัดสภำพแวดล้อมของที่ทำงำนให้สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. มีกำรตรวจประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลำกรในองค์กร

4.นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
มี ก ำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนที่ ชั ด เจนและเป็ น ธรรมต่ อ
ผู้ปฏิบัติงำน และสำมำรถนำผลกำรปฏิบัติผลกำรปฏิบัติงำนมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งใน
เรื่องแรงจูงใจในกำรทำงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
1. มีกำรจัดทำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
2. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน
3.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.มีกำรยกย่องคนเก่งและคนดีในองค์กร
5.นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์
วางแผน และส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรมและจริยธรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต สร้ำงแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์
1.มีประกำศนโยบำยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติตำม
2.มีประกำศเจตนำรมณ์ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติตำม
3.มีข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติตำม
4.ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
5.พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมโดยส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต

