
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
-------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
2561 โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้ภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมี
ก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการ
ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการท างานในเชิงรุกและ
มองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการ
คมนาคมให้ครอบคลุม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้
ประชาชนอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสอนค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส  ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ 



ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยได้มีการ
วางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคนไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปีเพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือก 

บุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านึงถึงการ
ด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฏหมายก าหนดรวมทั้งน าเอาเครื่องมือ
หรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทอง  มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฎิบัติ
ราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้
เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPls) ที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้มีการปฎิบัติงานรายบุคคล
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ  ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ งด
เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นต้น 

4.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เป็นอย่างมากเพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้นถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบัน และการเปลี่ยนในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จึงวางแผน
ให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล 
รวมถึงการพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะ 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 
องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลสระโพนทอง   ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจาก 

สวัสดิการพ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย (อนามัยถ่ายโอน) ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน 
  6.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้าง
ความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรมมีการ



ท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้วจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้ รวมทั้ ง
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทองได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุกๆปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน 
เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากท าให้
การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงไม่ปิดกั้น
บุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน การส่งงาน การ
รายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line Facebook ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 
  8.นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่องการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีความ
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2563                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                        
      
        (นางบุญน้อม  ฦาชา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 


