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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลาน อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
------------------------------------------------------------------------ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกาหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กาหนดให้
ภาครัฐ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความ ทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกาหนด เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมีกาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี
คนเก่ง ทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลานกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ประชาชนทั่วไปและ
ส่งเสริมการเกษตรต่างๆตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา 2 สร้างจิตสานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้า การพาณิชย์และการลงทุน
แนวทางการพัฒนา 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ไฟฟ้า ประปา
แนวทางการพัฒนา 2. การขุดลอกหนองน้าและคลองส่งน้า
3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของสังคม
แนวทางการพัฒนา 1. การศึกษาและการเรียนรู้ทุกระดับ
แนวทางการพัฒนา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
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ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
แนวทางการพัฒนา 3. การรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน และการป้องกันปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนา 4. การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา 5. การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 6. การพัฒนาคนและรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้และการป้องกันโรคและ
การรักษาสุขภาพอนามัยให้ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหารบุคคลและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
แนวทางการพัฒนา 1. อบรมให้ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
แนวทางการพัฒนา 2. การให้ความรู้ให้เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนา 3. การพัฒนาและปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
การบริหารจัดการที่ดี
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลปะหลาน จึงมีก ารกาหนดนโยบายการบริห ารและการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลปะหลานโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากาลัง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปะหลาน มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจใน ความรับผิดชอบ ให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มี
การวางแผนอัตรากาลังโดยกาหนดอัตรากาลังคน ไว้ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจใน
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร และหน่วยตรวจสอบภายใน
มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบแต่ละตาแหน่งที่สอดคล้องและเอื้อต่อ การ
ปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร
2. นโยบายการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลานเล็งเห็นถึงความสาคัญในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
หรือบรรจุ แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารง ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยคานึงถึงการดาเนินการอย่างโปร่งใส มีการดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบ กฎหมายกาหนด รวมทั้งนาเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรมาใช้เพื่อช่วยให้สามารถสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตาแหน่งงาน เพื่อนาไปสู่การผลักดัน ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลานมีการ
บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลปะหลานตระหนั กถึ ง ความส าคัญ ของการบริห ารผลการปฏิ บั ติ
ราชการที่เป็น เครื่องมือสาคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการ
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ให้เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการดาเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลานได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของ
บุคลากรทุกประเภทอย่ างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกาหนดตัว ชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร รวมถึงมี แนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจาปี เช่น
ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้าง สาหรับพนักงานจ้าง
การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลาน ได้ให้ความสาคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนา เป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลาน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะเพียงพอ สาหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปะหลานจึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดาเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนา รายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจาตัว
บุคคล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้ง หลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร
จังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม
5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลานคานึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน
ตามที่รัฐ เป็นผู้กาหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกาหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สาหรับพนักงานส่วน
ตาบลที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ
6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลาน เห็นความสาคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้าง
ความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สาคัญเพราะหากพนักงานส่วนตาบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม
มีการทางานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้
รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลปะหลานได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจาปีทุกๆ ปีเพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการทางานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง
7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลานเล็งเห็นความสาคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สาคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
ทาให้การปฏิบัติงาน รวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลาน
จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้ เทคโนโลยีในการทางาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการนาเสนองาน
การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงาน สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line , Facebook ของ
องค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ ตลอดเวลาและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะ
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ด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
เครื่องมือสารวจทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill
Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว
8. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
องค์การบริห ารส่วนตาบลปะหลานได้ดาเนินการตามหนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การกาหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามพระราชบัญญัติด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน 2554 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อม
การทางานที่ดี มีความปลอดภัยและถูก สุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลปะหลาน ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
-----------------------------------------

