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ค าน า 
 
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความส าเร็จ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม จึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  หรือ  
HR Scorecard  โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ได้แก่  

1.   ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
 

  “องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ก้าวหน้า พัฒนาแบบพอเพียง ครบเครื่อง เรื่องบริการ 
บริหารแบบธรรมาภิบาล” 
 
      พันธกิจ 

1.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
 3.  พัฒนาสาธารณสุข 

4.  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  พัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
6.  ส่งเสริมด้านการเมืองและบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
7. บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
8. พัฒนาการชลประทานและแหล่งน้ า 

เป้าประสงค์ 
1. การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
3. ระบบน้ าประปาสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
4. มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
6. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอในการด ารงชีวิต มีการสร้างงานอาชีพในท้องถิ่น 
7. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ / สาธารณภัย 
9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารท้องถิ่นของตน 
10. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
11. ต่อเนื่อง รู้รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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.    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  เป้าหมาย 

  เพ่ือก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงงานโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  เช่น  
เส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท ์ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรไป – มา  มีแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค  อุปโภคและท าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี  
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 แนวทางการพัฒนา 

1.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและ การ
ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
  2.  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า  ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง
น้ า คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
  3.  ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกาย สนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
  1.  จ านวนเส้นทางคมนาคมที่ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
  2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 
  3.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
  4.  จ านวนโครงการระบบระบายน้ าที่มีการก่อสร้างและซ่อมแซม 
  5.  จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ 
 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

 เป้าหมาย 

เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีการสร้างงานอาชีพ
ในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน  สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การผลิต  การบริหาร
จัดการการผลิต  การตลาด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ด้วย
ความเข้มแข็ง  และพ่ึงพาตนเองได้  โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้เกษตรกรในต าบลท า
การเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ลดต้นทุนการผลิต  เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด จ าหน่ายได้ราคาดี ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา 

 1.  ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต และจัดท าห้องแสดงสินค้า 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้
กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
  3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
  4.  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  5.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
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 ตัวช้ีวัด 
  1.  จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
  2.  จ านวนโครงการด้านการพัฒนาอาชีพที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
  3.  จ านวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมาย 
  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของประชาชน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีสถานที่แสวงหา
ความเพ่ือรู้พัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ห่างไกลยา
เสพติด มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

แนวทางการพัฒนา 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.  ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น  
  3.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
  1.  จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา 

 2.  จ านวนโครงการด้านศาสนา และวัฒนธรรม ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
 3.  จ านวนโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

เป้าหมาย 

  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ
อนามัย การป้องกันโรคติดต่อ มีการออกก าลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ 
ต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตและ
รณรงค์ให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด  

แนวทางการพัฒนา 

  1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข 
  2.  ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเอง สู่การมีสุขภาพดี 

3.  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ และจัดให้มีหน่วย
รับส่งผู้ป่วยทุกโซน   
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 ตัวช้ีวัด 

1.  จ านวนโครงการเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2.  จ านวนประชาชนที่รับบริการจากหน่วย (EMS) ต าบลโนนตูม 
3.  จ านวนโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

 เป้าหมาย 

  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งจัดให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ
ของรัฐอย่างทั่วถึง 

 แนวทางการพัฒนา 

  1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 

3.  สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  
จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ตัวช้ีวัด 
  1.  จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือ 
  2.  จ านวนโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 

3.  ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
 

  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมาย 

  เพ่ือให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูมมีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในชุมชนได้อย่างมีความสุข ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

 แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในต าบล 

  2.  ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการลดมลภาวะ 

 ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
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 7.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก สร้างความม่ันใจให้กับประชาชน
ในด้านความมั่นคงปลอดภัย และจะได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เม่ือเกิดสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนา 
  1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนต ารวจบ้าน อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัด 
1.  จ านวนโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 

 
  8.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูมการ ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนท างานของบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 2.  ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 3.  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
 4.  การน าข้อมูล จปฐ. และ กชช 2 ค. มาใช้ในการวางแผน 
 5.  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างาน 
ตัวช้ีวัด 
 1.  ระดับความส าเร็จของการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 3.  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

4.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 5.  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 6.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 7.  ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

8.  ร้อยละของการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 9.  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global  Demand  และ 
Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Streengths : S) 

 1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีพอสมควร มีเส้นทางคมนาคม
สายหลักสองเส้นทางตัดผ่านและมีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 2. ชุมชนมีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว ประชาชนได้เข้ามามีโอกาสมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 4. มีแหล่งน้ าธรรมชาติโนนตูม และแม่น้ าป่าสักไหล่ผ่าน 
 5. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 
 2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วน  ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในระบบการบริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิค  
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 3. ประชาชนไม่เข้าใจถึงความส าคัญ  บทบาท  หน้าที่  การปฏิบัติงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้อย 
 4. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อม  เพิ่มมากข้ึน 

โอกาส (Opportunities : O) 

 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  เป็นต้น 
 2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 4.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
 5.  รัฐบาลมีนโยบายด าเนินโครงการรถไฟผ่านจังหวัดนครราชสีมา 
 ๖.  จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายเน้นหนักเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 ๗.  ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 
 
 
 



 

-๗- 
 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats : T) 
 1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  การเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบายรัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารท้องถิ่นมีปัญหาและอุปสรรค 
 3.  กระแสนิยมความทันสมัย ท าให้ประชาชนหันไปหาวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
 4.  ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท าให้เกิดภัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
 5.  ประชาชนมีปัญหาทางสุขภาพ และโรคภัยเพิ่มมากขึ้น 

     การวิเคราะห์ SWOT  ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  
การประเมินศักยภาพขององค์กร (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้ 
  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง (Streengths : S) 
1. มีการท างานเป็นทีม ปกครองแบบครอบครัวเกิดความอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวมีความสามัคคี

บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายในองค์กร 
2. สภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสม  
3. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
4. ขอบเขตและภาระงานมีความชัดเจน โดยมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานตาม

โครงสร้างส่วนราชการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานยังไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก

บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วน  ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในระบบการบริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิคและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

2. ขาดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และระบบการสื่อสารซึ่งกัน   และ
กันอย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  
โอกาส (Opportunity) 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูมสนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้าน

การศึกษา ฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ 
๒. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความสามารถได้อย่าง

เต็มที่เพ่ือพัฒนางาน 
3. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 
อุปสรรค (Threat)  
๑. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง  
2. ระเบียบกฎหมายบางเรื่องยังไม่มีความชัดเจน และไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
3. ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณด าเนินงานยังไม่เพียงพอ 
4.  การปรับเปลี่ยนทัศนคติและบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลท าได้ยาก  
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นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่ง      
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็น   
กรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้การบริหารงานบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ จึงได้ก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
การจัดแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม เป็น อบต. ประเภทสามัญ มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น      
4 ส่วนราชการ 1  หน่วยงาน  ประกอบด้วย ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ และหน่วย
ตรวจสอบภายใน  มี่หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม และราชการที่มิได้

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  8  งาน  ดังนี้  

1) งานบริหารทั่วไป 
2) งานการเจ้าหน้าที่ 
3) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
4) งานนิติการ 
5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6) งานสวัสดิการสังคม 
7) งานส่งเสริมการเกษตร 
8) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 
             ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  
การหักภาษีเงินได้และการส าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขอ
อนุมัติเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม  
การจัดท าบัญชีทุกประเภท  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  งานรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงาน
แผนที่ภาษี  งานอื่น ๆ   ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  3  งาน  ดังนี้ 

1) งานการเงินและบัญชี 
2) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้
3) งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 
 
 
 



 

-๙- 
 

กองช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูล  การจัดเก็บและ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย   งาน
แผนที่  งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง  งานด้านไฟฟ้า  งานประสานสาธารณูปโภค  งานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การบ ารุง รักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  4  งาน  ดังนี้ 

  1)   งานบริหารงานทั่วไป 
  2)   งานแบบแผนและก่อสร้าง 
  3)   งานส ารวจและออกแบบ 

4)   งานสาธารณูปโภค 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย  
อนุบาลศึกษา  ปฐมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา  งานโรงเรียน  งาน
กิจการนักเรียนงานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  
งานพิพิธภัณฑ์  งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร    
การให้ค าปรึกษา แนะน า ทางวิชาการ  รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 
งาน คือ 
  1)    งานบริหารการศึกษา 
  2)    งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3)    งานกิจการโรงเรียน 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  งานการ

ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  การเก็บรักษา
พัสดุและทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย  วัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุ้มค่า  ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
     1) งานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๐- 
 

เป้าประสงค์ 
มอบอ านาจในการตัดสินใจไปสู่ผู้บริหารระดับต้น เพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ

บริหารงาน การบริหารประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตาม
ภาระหน้าที่ของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่วางไว้ 

กลยุทธ์ 
1)  กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
2) มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ

ทิศทางท่ีวางไว้ 
3) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่เป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5) มีการติดตามประเมินผลด้วยการประชุมเพ่ือติดตามงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค 

2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี และภารกิจอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ในทุกระดับชั้นตามสายงานและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
3) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
4) ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการด้วยความเป็น

ธรรมและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
5) น าหลักสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านการสรรหา 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนและการปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 
 

3. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

ส านักปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  8  งาน  และมีการก าหนดอัตราต าแหน่งตาม
กรอบอัตราก าลังเดิม ดังนี้  

 
 



 

-๑๑- 

 

ก าหนดต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
1. งานบริหารทั่วไป  ก าหนดต าแหน่ง ประกอบด้วย 

- นักจัดการงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 
- พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) จ านวน  3  อัตรา 
- ภารโรง (ทั่วไป)   จ านวน  ๑  อัตรา 
- คนงานเครื่องสูบน้ า (ท่ัวไป) จ านวน  1  อัตรา 
- คนงานทั่วไป (ท่ัวไป)  จ านวน  ๒  อัตรา 

๒. งานการเจ้าหน้าที่  ก าหนดต าแหน่ง ประกอบด้วย 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก.   จ านวน  1  อัตรา 

๓. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.  จ านวน 1 อัตรา 

๔.  งานนิติการ 
- นิติการ ปก./ชก.    จ านวน 1 อัตรา 

๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ  จ านวน  1  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จ านวน  1  อัตรา 
- พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) จ านวน  1  อัตรา 

๖. งานสวัสดิการสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน ชก.  จ านวน  1  อัตรา 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  อัตรา 

๗. งานส่งเสริมการเกษตร 
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  จ านวน  1  อัตรา 

๘. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน  1  อัตรา 

 
กองคลัง  ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน   

การหักภาษีเงินได้และการส าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขอ
อนุมัติเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย  การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ  เงิน
สะสม  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  งานรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุม การเบิก
จ่ายเงินงานแผนที่ภาษี  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  3  งาน และมีการก าหนดอัตรา
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังดังนี้  

ก าหนดต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
1.  งานการเงินและบัญชี  ก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 
     - นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.   จ านวน  1  อัตรา 
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ)  จ านวน  1  อัตรา 
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)   จ านวน  1  อัตรา 
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2. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.   จ านวน  1  อัตรา 

     - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.   จ านวน  1  อัตรา 
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(ภารกิจ)    จ านวน  1  อัตรา 
3.  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

                          - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง     จ านวน  1  อัตรา 
                          - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ)   จ านวน  1  อัตรา 

กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูล  การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
งานแผนที่ งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้าง งานด้านไฟฟ้า  งานประสานสาธารณูปโภค        
งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  4  งาน และมีการ
ก าหนดอัตราต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม ดังนี้  

ก าหนดต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา 
  1.   งานบริหารงานทั่วไป 

     - เจ้าพนักงานธุรการ ชง.    จ านวน  1  อัตรา 
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)   จ านวน  1  อัตรา 
2. งานแบบแผนและก่อสร้าง 

                           - นายช่างโยธา ชง.      จ านวน  1  อัตรา 
                  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ตามภารกิจ)   จ านวน  1  อัตรา 

3.  งานส ารวจและออกแบบ 
4.  งานสาธารณูปโภค 

                           - นายช่างไฟฟ้า ชง.      จ านวน  1  อัตรา 
                  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ตามภารกิจ)   จ านวน  1  อัตรา 
              - คนงานทั่วไป (ทั่วไป)    จ านวน  1  อัตรา 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน งานบริหาร
การศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ปฐมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  
งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา  งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียนงานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  งานพิพิธภัณฑ์  งานเครือข่ายทางการศึกษา  งาน
ศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร    การให้ค าปรึกษา แนะน า ทางวิชาการ  รวมถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน และมีการก าหนดอัตราต าแหน่งตามกรอบ
อัตราก าลังเดิม ดังนี้ 

ก าหนดต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
1) งานบริหารการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.    จ านวน  1  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)   จ านวน  1  อัตรา 
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2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3)    งานกิจการโรงเรียน 

- คร ู      จ านวน  3  อัตรา 
- ครูผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  3  อัตรา 
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)    จ านวน  3  อัตรา 
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)     จ านวน  1  อัตรา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี  งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน  การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย  
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุ้มค่า  ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง  รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 1  งาน และมีการก าหนดอัตราต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม ดังนี้ 
     1) งานตรวจสอบภายใน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  จ านวน  1  อัตรา 
 

เป้าประสงค์ 
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ

บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการ
ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ

ภารกิจงาน 
2) การบริหารก าลังคมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจขององค์กร 
3) การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารก าลังคน 
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4. นโยบายด้านสวัสดิการและความสัมพันธ์ในองค์กร 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน    
ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด          
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ในองค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคล 

5.  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
     เป้าประสงค์ 

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะน ามาใช้  หรือ
ถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้    
จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการ

จัดการความรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้

ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

ต่างๆ ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
 

1. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 1. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูมในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตูม 

2.  เป้าหมายการพัฒนา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม อันประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างน้อยด้านละ 1 ครั้งต่อคนต่อปี 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูมทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ 

ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน        
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในด้านตัวบุคคล
และตามต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาด้าน
ความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) เฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีตลอดจน
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
นั้น ต้องท าการพัฒนาในเรื่องท่ีจ าเป็น 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะที่ดี ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย การเสริมสร้ าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความสุขในการท างาน 
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ส่วนที่  2 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 

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

วิสัยทัศน์ 
 “บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูมมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ 
3. เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 

  1.  การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
  2.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
  3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4.  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
  6.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
  7.  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
  8.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  9.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 
 10.  การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11. การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
12. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
13. ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
14. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการท างานขององค์กรโดยเน้นการท างานเป็นทีม  
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ได้จัดท ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที่ ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบ
มาตรฐานประกอบด้วย 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
มีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   (ข)  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วน
ราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
   (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่ง
จ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

   (ง)   ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น 
 การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย  และกิจกรรมด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 

(ข)  ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง  
เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   (ค)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 

ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 
   (ง)  มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
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  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 
พันธกิจของส่วนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   (ค)  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

 

  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง  การที่ส่วนราชการจะต้อง 
   (ก)  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย  โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
   (ข)  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ 
ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
   (ก)   ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี  โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 
   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
   (ค)  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 

 
 



 

-1๙- 
 

ส่วนที่  3 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 1 
ความ

สอดคล้อง
เชิง 

ยุทธศาสตร ์
 

1.  ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1. จ านวนครั้งในการปรับ
แผนอัตราก าลัง 
2.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1 การจดัท าคู่มือเส้นทาง
ความก้าวหน้าใหก้ับ
พนักงาน 
2. โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้
ด้าน IT ของบุคลากร 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อลดปรมิาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ ์
 

1.  จ านวนกิจกรรมด้าน
การบริหารงานบุคลากรที่
ใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ์ลดลง 

1.  แผนงานส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้าน IT จาก
หน่วยงานภายนอก 
2. แผนงานการจัดท า
บันทึกทะเบียนประวัต ิ
ด้วยคอมพิวเตอร ์
3. แผนงานการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด ์
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 1) 

1. มีระบบการประเมินผล
งานท่ีเที่ยงตรง เชื่อถือได ้
2.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ 
กลางในการท างาน และ
บริการ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อผล
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
  

1.  แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

ที่ 2) 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่าง
สม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากร 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู ่
4. มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร  

1.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การเผยแพร่องค์ความรู ้
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่
มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

1.  โครงการอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 
2.  แผนงานการเผยแพร่
องค์ความรู้ในองค์กร 
3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ในองค์กร 
4.  แผนงานการจดัท าแผน 
พัฒนาบุคลากร 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

 
 



 

-๒๐- 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 4 

ความพร้อม
รับผิดด้าน

การ
บริหารงาน

บุคคล 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการ
บริหารงาน บุคคลอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกีย่วกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้
เพื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมด้านคณุธรรม
จริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
การใช้ดุลพินิจและรายงาน
เกี่ยวกับด้านการ 
บริหารงานบุคคล 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรใน
สังกัด 
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่าง 

ชีวิตกับการ
ท างาน 

 
(ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1) 

1.  ให้พนักงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างาน และสวสัดิการ
ให้กับบุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก าหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.  แผนงานส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ 
3. โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนเพื่อด าเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 2) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรให้ม ี
วิสัยทัศ และเข้าใจใน
ระบบบรหิารราชการยุค
ใหม ่
2.  จัดประชุมเพื่อการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับ
สม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จของ
การท างานแบบมีส่วน
ร่วม   งานบรรลผุลตาม
เป้าหมาย  ท างานมี
ความสุข 
2. จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมาย 
2.  แผนงานการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารและ 
พนักงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 



 
 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

เรื่อง    นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
................................................................ 

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ กระบวนการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การพัฒนา การ
วางแผนอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการ
ให้พ้นจากต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดถือ
หลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และสามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตูม จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนก าลังคน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม วางแผนอัตราก าลังคนโดยค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่
รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูมที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 ทบทวนแลปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

1.3 จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทางด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

๒. ด้านการสรรหาคนดีคนเกง่ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ 
ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบงนการที่ได้มาตรฐานยุติธรรม 
โปร่งใส และเป็นไปตามประกาศก าหนด หลักเกณฑ์ที่คระกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนด 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือมาปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานจ้างที่ว่าง 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

2.2 การรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็ปไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตูม และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น 

/2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ... 
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  2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาทรัพยากรบุคคล  

๓. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาบุคคลสายงาน
ผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการบรรจุ แต่งตั้ง การรับโอน การย้าย การคัดเลือก โดยด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่คระกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 - ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี   

๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องสอดคล้อง
กับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 4.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่ง 

4.2 ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงาน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  

4.3 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

4.4 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge : KM) 

  ๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาโดยน าระบบตัวชี้วัด
การปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายองค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 
ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่างๆ (Corporacy Competency) โดยการน าระบบการบริหารผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและผู้บริหาร เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 5.1 จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประเภทต าแหน่งและระดับ 

5.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่กฎระเบียบราชการก าหนด 

/6 ด้านการส่งเสริม... 
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๖. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วนงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 6.1 จัดกิจกรรม/โครงการให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรักษาระเบียบวินัย 

6.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งควบคุมก ากับ 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริธรรมในการท างาน  

 

๗. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม มีการจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล เพื่อใช้ตรวจสอบเสนทางความก้าวหน้าในสายงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 7.1 จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 7.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์การบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่ น
แห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  

 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม เสริมสร้างความม่ันคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึง
พอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และท าคุณประโยชน์ไว้กับองค์กร  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 8.1 ปรับสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาก าหนด 

 8.2 สร้างช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร  

 8.3 ส่งเสรมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 

 8.4 ให้สิ่งจูงใจ ปรับปรุงระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  

 8.5 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (นายมนูญ  ลีสม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

 
 

 



 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 
เรื่อง  มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
...................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม มีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง  ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ  รัดกุม  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทาง
ราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานทางราชการเกิดผลสัมฤทธิ์  และส่งเสริม
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ขอประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ดังนี้ 

1. มาตรการให้รางวัล 

กรณพีนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และไม่เป็นผู้ที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย 
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  จะ
ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นในแต่ละรอบปี  ดังนี้ 

๑.๑  พนักงานส่วนต าบล  จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบปี จ านวน 
๑.๕ ขั้น  หรือ ๒.๐ ขั้น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๒  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนในแต่
ละรอบปีในอัตราร้อยละ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๖๒       

๑.๓  พนักงานจ้าง  จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละรอบปี  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่๖)  
ลงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙     

 

2. มาตรการลงโทษผู้กระท าผิดวินัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  จะด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยด้วยความบริสุทธิ์  

ยุติธรรม  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัย  พ.ศ. 2558 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖5 
                       
 
 

(นายมนูญ  ลีสม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 
--------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ 
เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ         
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่ง       
ที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ    
และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุ 
ประสงค์ท่ีวางเอาไว้ 

 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการท างานอย่างเป็นระบบ     
และต่อเนื่อง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตูม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖5 
                       

                        
(นายมนูญ  ลีสม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


