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ค าน า 
ในปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบราชการไทยก็เช่นกัน มี               

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีด ความสามารถของประเทศ ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้
ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทัน รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรมี
ความสุขในการท างาน จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ   

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ  จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์            
การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างบุคลากร
ที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้
สอดคล้องกับความคาดหวัง ของรัฐบาล  และการบริการประชาชนตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที๑่๓) พ.ศ.๒๕๕๒ รวมถึง ภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐ และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
บรรลุเป้าหมายต่อไป    
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นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารงานทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ   
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ   

จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากอ าเภอโนนสุวรรณ  ประมาณ  
500 เมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  84  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือติดต่อกับ  ต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ       ต าบลโคกมะม่วง   อ าเภอปะค า 
ทิศตะวันออกติดต่อกับ  ต าบลชุมแสงและต าบลทรัพย์พระยา อ าเภอนางรอง 
ทิศตะวันตกติดต่อกับ  ต าบลทุ่งจังหัน   อ าเภอโนนสุวรรณ 
1.2  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ มี 17 หมู่บ้าน  รับผดิชอบพื้นท่ี 14 หมู่บ้าน  หมู่ 2  

หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู ่9 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 14 หมู่ 15 หมู่ 16 หมู่ 17  อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ หมู่ 1 หมู่ 6 หมู่ 8 

1.3 ประชากรศาสนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,658  คน 
จ าแนกเป็นเพศชาย 2,821 คน 
จ าแนกเป็นเพศหญิง 2,837 คน 
จ านวนครัวเรือน  1,665 ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95  
ข้อมูล  ณ เดือนกันยายน 2562  
๑.๔ การประกอบอาชีพ 
ประชาชนร้อยละ 90 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ  ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรมทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ  เช่น การเพาะปลูก เช่น  มันส าปะหลัง ยางพารา 
อ้อย ข้าวโพดและพืชสวน อ่ืนๆ  รองลงมาก็เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รายได้ประชากรต่อหัว/ประมาณ 38,000 บาท 

2.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
ภารกิจหลัก 
  ๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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  ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง 
  ๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
  ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  ๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

ทัง้นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์    
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม    
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้   
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ   
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม   
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค    
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอิสาน    
1. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ 

ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร   

 2. ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด   
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
สนับสนุน การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    

3. พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับ 
นานาชาติ   

4. พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ    

5. พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่ 
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ 
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ    

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอิสานตอนล่าง     
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา  ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   
 สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรมและมี 

ความสุข 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  และกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 
3. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

/4. การส่งเสริม… 
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  4. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ 
ยั่งยืน 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดย 

ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เป้าประสงค์  (Goals) 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและบูรณาการ  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  แบบองค์รวม 
2. สร้างค่านิยม  จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็กเยาวชน   

และประชาชน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
5. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น 
6. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
7. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัย 

ที่สุขสมบูรณ์ 
8. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
2. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
3. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่า 

เกณฑ์ จปฐ. 
4. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

/6. ร้อยละผู้ด้อยโอกาส… 
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6. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
7. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 
8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
10. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหา    

อาชญากรรม 
11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมาฉันท์และความสามัคคีของประชาชน 

ภายในจังหวัด 
12. ระดับความส าเร็จของกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป้าประสงค์  (Goals) 

1. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
3. พัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว  รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อย่างยั่งยืน 
4. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ 

ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

/5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่น… 
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5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มข้ึน 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
10. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์  (Goals) 

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

2. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
เกษตรกรรม 

3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและ 
ชุมชน 

4. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
6. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม  อุปโภคและบริโภค 

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ 
2. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
3. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
4. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
5. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ 
6. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
7. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
เป้าประสงค์  (Goals) 

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 

/3. องค์กร… 
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3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
5. ร้อยละของความครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
8. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติ 

มิชอบ 

3. แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4. การวิเคราะห์… 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ส านักปลดั อบต. 
หัวหน้าส านกัปลดั อบต. 

(นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 

กองคลัง  
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน้) 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนและทรัพย์สิน 

 
 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศกึษา 

(นักบรหิารงานการศกึษา ระดับตน้) 
 
- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุม  
  อาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 

กองช่าง  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบรหิารงานช่าง ระดับตน้) 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุม  
  อาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
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4. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  
จากสภาพปัญหาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ และสภาพความ 

ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง  การประเมินโดยวิเคราะห์ถึงภาวะแวดล้อมภายใน และภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินการตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ และการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเคียน  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสภานะภาพของท้องถิ่น ในปัจจุบัน การใช้เทคนิค SWOT analysis 
เป็นการพิจารณาถึง ปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ โอกาส (Opportunity - O) และอุปสรรค (Threat – T)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอกเพ่ือประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากร บุคคลที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามภารกิจ  อ านาจ
หน้าที่ในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ  (HR  SWOT  Analysis)  สามารถสรุปได้ดังนี้    

จุดแข็ง (Strengths)  
   1. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ   

2. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี   
3. บุคลากรมีจิตบริการ   
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับเครือข่ายในการพัฒนางาน   
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ / ให้โอกาสในการพัฒนา   
6. มีนโยบายในการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา   
7. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที่ , อุปกรณ์)  
8. บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง   
9. มีอัตราก าลังคนเพียงพอต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตาม 

ภารกิจ ของส่วนราชการ   

จุดอ่อน (Weaknesses)   
1. บุคลากรเฉพาะด้านไม่เพียงพอ ไม่ได้สัดส่วน เช่น จ านวนช่างควบคุมงานก่อสร้าง :  

จ านวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   
2. บุคลากรขาดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติงาน   
3. การกระจาย Workload  ไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน)  

โอกาส (Opportunity)   
1. มีแหล่งสนับสนุนทางวิชาการ  ได้แก่ กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดเชียงใหม่   
2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน   

3. เปิดโอกาสให้บุคลากร/… 
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3. เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่   
4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท าให้หน่วยงานได้พัฒนาระบบบริหารงาน 

บุคคล   

อุปสรรค (threats)   
1. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกสายงาน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณใน 

การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร   
2. ข้อจ ากัดของระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   
3. การก าหนดกรอบอัตราก าลังคน ต้องควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล     

ไม่ให้เกินกว่าร้อยละที่กฎหมายบัญญัติไว้ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
มาตรา 35 

5. นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่า 

อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น 
ส าหรับใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรบุคคล  ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความสุข ขวัญก าลังใจดี พึง พอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้   

5.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
      เป้าประสงค์  
      วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงานการจัดกรอบอัตราก าลัง              

และการบริหารอัตรากลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน        
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผล            
และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง     

      กลยุทธ์        
      1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อง 

กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ     
      2. จัดท าสมรรถนะและน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

ทั้งดา้น การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการ บริหารผลตอบแทน     

      3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ     
      4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
      5.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

/5.2  ด้านการพัฒนาบุคลากร … 
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5.2  ด้านการพัฒนาบุคลากร     
       เป้าประสงค์     
       ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูน  

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพและประสบผลส าเร็จ ตาม เป้าหมายรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร    
          กลยุทธ์     

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

ผู้ปฏิบัติงาน  ทุกระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง     
       ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรหลักคุณธรรมปฏิบัติตามจริยธรรม  

เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองค์กร     
       ๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด 

ความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทงานอย่างต่อเนื่อง 
5.3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ     
       เป้าประสงค์ 
       ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ 

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบันของงาน  ช่วยลดขั้นตอน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้าน 
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

       กลยุทธ์     
       1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร     
       2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร     
       3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ 

ปฏิบัติ  เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต   

5.4  ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
       เป้าประสงค์    
       เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจ ให้ 

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน 
/และ สมรรถนะ… 
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 และสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ      
ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 

       กลยุทธ์         
       ๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม   

เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน     
       2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน     
       3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน      
       4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร     
       5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ     
       6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

6. แผนปฏิบัติการ/โครงการ  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 2  ตุลาคม ๒๕๔๕  ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที ่ 
ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบล ที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความประสงค์ จะ พัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็น หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการ พัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ส านักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล               
(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ องค์การบริหาร ส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับ
ส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕  

/ก าหนดให้… 
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ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน พนักงานส่วนต าบล เพื่อ เพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล มี ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดหลักการ
พัฒนาบุคลากรไว้  ดังนี้    

8.1 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงาน 
องค์การ บริหารส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ
วิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและ แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี    

8.2 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องก าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ 
ราชการ เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนให้ได้รับการพัฒนาและต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตร ที่ ก.อบต. ก าหนด  ดังนี้          

   1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ          
   2) บทบาทและหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
       3) แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเป็นพนักงานทั่วไป          

   4) ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับ 
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ    

8.3 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ี 
ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องได้รับการพัฒนาทั้ง 
5 ด้าน  ได้แก่          

   1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน          
   2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง          
   3) ด้านการบริหาร          
   4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว          
   5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม   
8.4 วิธีการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนิน 

การเอง หรืออาจมอบหมายส านักงาน ก.อบต. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน 
ก.อบต.  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น 
ความเหมาะสม  ดังนี้        
 

/1) การปฐมนิเทศ …   
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   1) การปฐมนิเทศ          
   2) การฝึกอบรม          
   3) การศึกษา หรือดูงาน          
   4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว          
   5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วน 

ต าบลโนนสุวรรณ ต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

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