
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

อําเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนอีกหนึ่งมิติที่จะ
ขาดการพัฒนาไมไดและถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบความสําเร็จและถือเปน
ปจจัยสําคัญ ที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว 

บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ
กับวิสัยทัศน พันธกิจ ดังน้ันเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการจัดทํา 
เพื่อเปาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีสมรรถนะสูง    
ในการสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน”  
 
  วิสัยทัศน  ( Vision) 
  บริหารงานโดยใชระบบคุณธรรมเปนพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่เปนคนเกง   
คนดี และมีคุณภาพ 
 
  พันธกิจ ( Mission) 
  1. บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง 
และความเปนกลางทางการเมือง เปนพื้นฐาน 
  2 . พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีภาวะความเปนผูนํ าสูงในการปฏิบัติ งาน           
อยางมีคุณภาพ 
  3. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล เปนคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
  4. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล เปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล เปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 
.     

 
 
 
 
 



 

 
 
 

การวิเคราะหในระดับองคกร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่ 

. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 

. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 

. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
5. บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน 
6. จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
พนักงาน 
 

๑.  ขาดความกระตือรือรน 
๒.  ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
๓.  พื้นที่ พัฒนากวาง ปญหามากทํ าใหบางสายงานมี 

บุ คลากรไม เพี ย งพ อห รือ ไม มี   เชน  นั กวิ ช าการ
สาธารณสุข   

๔.  วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไมม/ีไมพอ  
5. ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการดําเนินงาน 
     ไมชัดเจน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ    
     ปกครองทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัยเปนไป
ไดยากมักกระทบกลุมญาติพี่นอง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มี
จํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะทํางาน
ได ครอบคลุมภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล       
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การดําเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล 
  1 . สํานักงานปลัด อบต.  มีหนาที่ ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับราชการทั่ วไปของ อบต.             
และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดใน อบต. โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการใน อบต. ใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ 
อบต. โดยกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน  6  งาน คือ 
   1)   งานบริหารงานทั่วไป              
   2)   งานธุรการ 
   3)   งานการเจาหนาที่              
   4)   งานทะเบียนราษฎร 
   5)   งานปองกันและและบรรเทาสาธารณภัย   
    6)   งานแผนและงบประมาณ 
  2.  กองคลัง   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย  การรับ การนําสงเงิน    การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงิน
บําเหน็จ  บํานาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ       การ
จัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย  งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําป  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ  ที่เก่ียวของ และที่ไดรับมอบหมาย โดย
กําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 3  งาน  คือ 

    1)  งานการเงินและบัญชี   
    2)  งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

      3)  งานพัสดุ 
3.   กองชาง   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน

วิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง            
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและการซอมบํารุง  การควบคุมการ
กอสราง  และซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุม            
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ อะไหล  น้ํามันเช้ือเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับ
มอบหมาย  โดยกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน  3  งาน  คือ 

    1)  งานสาธารณูปโภค  
      2)  งานวิศวกรรม 
      3)  งานสวนสาธารณะ 

4.  กองการศึกษา   มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา      
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา   และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยใหมีงานธุรการ  
งานการเจาหนาที่  งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  
งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา  
งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมการเด็กเยาวชน และ
การศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย  โดย  กําหนดแบงสวนราชการภายใน
ออกเปน  3  งาน  คือ  
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      1)  งานธุรการ   
      2)  งานสังคมสงเคราะห 
      3)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

  5.  กองสวัสดิการและสังคม มีหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดย
มีหนาที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห ซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน
การแกไขปญหาการพัฒนาและการสงเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะหเพื่อการยังชีพของผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูปวยเอดส เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได
อยางทั่วถึงเหมาะสมและเปนธรรม กองสวัสดิการสังคมแบงสวนการบริหารภายในออกเปน 4 งาน คือ 
   1)  งานสังคมสงเคราะห 
   2)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   3)  งานพัฒนาชุมชน  
   4)  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

โครงสรางปจจุบัน 

 
 
 
 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หัวหนาหนวยงาน

จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานท่ีทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 

รายงาน 

ทํางานตามคําสั่ง 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม

ยุทธศาสตรได 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 

ประเมินผล 
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  การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จะเปนการพัฒนาโดย
ใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ        
มีคณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการเล่ือน
ระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟที่จะปรับปรุงจึงเปน ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     นายกองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหนาหนวยงานจัดทํา

แผน ควบคุมกํากับดูแล

สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานที่ทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรมควบคมุ

ตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟ ประกอบดวย 

 ๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
 3.  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
 4.  หัวหนาสํานักปลัดฯ       กรรมการ 
 5.  ผูอํานวยการกองคลัง            กรรมการ 
 6.  ผูอํานวยการกองชาง            กรรมการ 
 ๔.  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๕.  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการ 
 ๖.  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการ  มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององคการ

บริหารสวนตําบลดงมะไฟ กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอยางนอย    
ปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ทราบ 
 
 
 
 


