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  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถ่ินให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกหนึ่งมิติที่จะ
ขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่      
วางเอาไว้ 

บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจดัท า 
เพื่อเป้าหมายส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูง    
ในการส่งเสริมท้องถ่ิน ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน”  
  วิสัยทัศน์  ( Vision) 
  บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง   
คนดี และมีคุณภาพ 
  พันธกิจ ( Mission) 
  1. บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง 
และความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน 
  2. พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้น าสูงในการปฏิบัติงาน           
อย่างมีคุณภาพ 
  3. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นคนดี         
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
  4. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
.   ทิศทางการปฎิรูปประเทศ 
  1.พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการเกษตรครบวงจร  
  2. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ให้เพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกร  
  3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและระบบสหกรณ์ จัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้า
ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
  4. สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพหรือกองทุนที่มีอยู่
ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรที่มั่นคง  
  5. ส่งเสริมกองทุนกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน การประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึนเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในต าบลบ้านเบิก  
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  6. บริหารงบประมาณเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย  
  7. พัฒนาการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อเพิม่พูนรายได ้ซึ่งจะท าให้งบประมาณเพิม่ขึ้น สามารถน ามา
พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน  

การวิเคราะห์ในระดบัองคก์ร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรมีความรกัถิ่นไม่ต้องการย้ายที ่
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรบัรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดบัปริญญาตร ี
5. บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 
6. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 

 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๓. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่ เพียงพอหรือไม่มี   เ ช่น  นัก วิชาการ
สาธารณสุข   

๔. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

5. ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการด าเนินงาน 
     ไม่ชัดเจน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     ส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
     

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงานความรูท้ีม่ี
จ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล       
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การด าเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล 
  1 .  ส านักงานปลัด อบต.   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ  อบต.             
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน อบต. โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ 
อบต. โดยก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  6  งาน คือ 
   1)   งานบริหารงานทั่วไป              
   2)   งานธุรการ 
   3)   งานการเจ้าหน้าที่              
   4)   งานทะเบียนราษฎร 
   5)   งานป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย   
    6)   งานแผนและงบประมาณ 
  2.  กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ การน าส่ง เงิน    การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จ  บ านาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ       การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดย
ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3  งาน  คือ 

1)  งานการเงินและบัญชี  2)   งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
3)   งานพัสด ุ

3.   กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง            
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและการซ่อมบ ารุง  การควบคุมการ
ก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม            
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่  น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คือ 

1)  งานสาธารณูปโภค  
2)  งานวิศวกรรม 
3)  งานสวนสาธารณะ 

4.  กองการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา      
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา   และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให้มีงานธุรการ  
งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  
งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  
งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมการเด็กเยาวชน และ
การศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดย  ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  3  งาน  คือ  
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1)  งานธุรการ   
2)  งานสังคมสงเคราะห์ 
3)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

  5.  กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดย
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน
การแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผูส้งูอาย ุคนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นข้ันพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม กองสวัสดิการสังคมแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
   1)  งานสังคมสงเคราะห์ 
   2)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   3)  งานพัฒนาชุมชน  
   4)  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัตงิานมีความรู้
เข้าใจงานทีท่ า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบใหเ้ป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
น 

ท างานตามค าสัง่ 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 
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  การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จะเป็นการพัฒนาโดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ        
มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเลือ่น
ระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟที่จะปรับปรุงจึงเป็น ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
 3. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  กรรมการ 
 4.  หัวหน้าส านักปลัดฯ       กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการ 
 ๔.  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๕.  ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม     กรรมการ 
 ๖.  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟทราบ 
 
 
 

 


