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บทที่  1  บทน า 

1.  หลักการและเหตุผล 
  บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กรถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผลและเกิดความเสียหายต่อ
องค์กรดังนั้นองค์กรจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ทักษะคุณภาพและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นไดและให้บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  จึงได้จัดท านโยบายกลยุทธ์
การบริหารและทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลได้รับการ
พัฒนาทุกต าแหน่ง 

.2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  2.2  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร  และเพ่ือพูนความรู้  ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
  2.3  เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.4  เพื่อด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 

3.  เป้าหมาย   
  3.1  ความคิดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 

 ผู้บริหาร 
  1  พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
  2.  การบริหารขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรม 
  3.  พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พนักงานส่วนต าบล 
  1.  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานบริหารท้องถิ่นทุกคนให้ได้รับ
การพัฒนาในแต่ละปี  อย่างน้อย  1  หลักสูตร /โครงการ 
  2.  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานอ านวยการท้องถิ่นทุกคนให้
ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี  อย่างน้อย  1  หลักสูตร /โครงการ 
  3. องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานวิชาการทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปี  อย่างน้อย  1  หลักสูตร /โครงการ 
  4.  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานทั่วไปทุกคนให้ได้รับการ 
พัฒนาในแต่ละปี  อย่างน้อย  1  หลักสูตร /โครงการ 
 ประชาชน 
  1.  พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 



 
 

  2.  พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง ต้อนรับประชาชนเป้นอย่างดีสามารถท างาน
ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ 
 
  3.2  ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  ใน
ระยะยาว 
 พนักงานส่วนต าบล 
  1.  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  2.  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหาร
จดัการ 
 ประชาชน 
  1.  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
  2.  องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
  3.  องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
  4.  พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้ประชาชน
พึงพอใจในการบริการ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 

วิสัยทัศน์(Vision) การบริหารงานบุคคล 

                   “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง มีบุคลากรมีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ   หน้าที่การงาน   
มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีเต็มใจให้บริการประชาชน สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อการปฏิบัติ 

พันธกิจ (Vision) 
1.  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายงานของแต่ละคน ที่เห็น 

ว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2.  การประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
3.  พัฒนาเครื่องใช้ในส านักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพของ งาน 
4.  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพัฒนาให้ 

ดีขึ้น 
ยุทธศาสตร์ 

1.  จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายงาน และงานที่ปฏิบัติและ 
ได้รับมอบหมาย 

2.  จัดการประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เดือนละ 
1 ครั้ง เพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้เกิดความรักความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

3.  ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
   4.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

5.  โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1.  เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามต าแหน่งและ 

หน้าที่ 
2.  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เกิดความคุ้นเคย มี 

ความรัก ความสามัคคีในการปฏิบัติงาน 
3.  ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
4.  มีคอมพิวเตอร์ และระบบการท างาน ที่ทันสมัย เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
5.  การท างานรวดเร็วขึ้นทันต่อเวลา 

SWOT 

          องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1.  ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ 
2.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างด ี
3.  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
4.  มีห้องประชุม อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ 

จุดอ่อน 
  1. ขาดการประเมินผลติดตาม 
  2.  อัตราก าลังในบางอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ 
  3.  มีภารกิจเป็นจ านวน ท าให้บุคลากรหนึ่งคนต้องดูแลรับผิดชอบหลายงาน 
  4.  เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับการถ่ายโอน
มาโอกาส 
  1.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 
  2.  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรต่างๆในพ้ืนที่ต าบลแม่ดง 
อุปสรรค 
  1.  ประชาชนมีความคาดหวังสูงต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 
  2.  หน่วยราชการต่าง ๆในพ้ืนที่ไม่เข้าใจภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง ว่ามี
กฎหมายก าหนดไว้ 
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บทที่  3 
นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารงานบุคคล 

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 

  บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ขององค์กร  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น  ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์  ให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข  มีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  
  1.  นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
       เป้าประสงค์  วางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง   การจัดกรอบอัตราและ
การบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจองค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
      กลยุทธ์ 
   1.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 
   2.  จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคลทั้งด้านการสรรหา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ
วางแผนการพัฒนาบุคลากร  และการบริหารผลตอบแทน 
   3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
   4.  จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ
หลัก 
   5.  จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี  และคนเก่งของ
องค์กร 
  2.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
       เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึง และต่อเนื่อง  โดยการ
เพ่ิมพูน  ความสามารถศักยภาพ  และทักษะการท างานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  
และยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร 
       กลยุทธ์   
   1.จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 
   2.  จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามต าแหน่งและสายงานอาชีพตาม 
สมรรถนะ  แผนการสืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 



 
 

   3.  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง 
   4.  พัฒนางานด้านการจัดการองค์ความรู้  เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้  การถ่ายทอด 
ความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  3.  นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
   1.  มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
   2.  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
   3.  บุคลากรมีการพัฒนา  ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงนร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ
โดยทุกงานจะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด านเนินงาน การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและปรับปรุงภาระงานประจ าทุกเดือน โดยให้นักทรัพยากรบุคคลจัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนด
หน้าที่ความผิดชอบของส่วนราชการ  ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง  แยกเป็นส่วนราชการ  และให้มี
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน  หรือเม่ือมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
           4.  นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 
        เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญก าลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและ
พึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรักษาคนดี  คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่
มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งแรงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ  จัด
สวัสดิการ  ความปลอดภัย  อาชีวปลอดภัย  และปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม  ในการท างาน  ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี  
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
        กลยุทธ์ 
   1.  ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   2.  ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   3.  ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง  คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
   4.  ปรังปรุงระบบสวัสดิการ  ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้    
                                9.1  สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่า
ของการจัดการความรู้ 

             9.2  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

              9.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.  นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         เป้าประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง เล็งเห็นความส าคัญในการเจริญเติบโต
ของดิจิทัล และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญใน
สถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลาเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ดง จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน รวมทั้งการส่งเสริมการมี
นโยบายในการน าเสนองาน การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่าน
ระบบ Line Facebook ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคลากรอ่ืนอยู่ตลอดเวลา  
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กลยุทธ์ 

    1.  ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
    2.  ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น  
ๆ และหาแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
    3.  ให้มีการปรับปรุงฐานที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  โดย
ให้ปฏิบัติตามแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง        

7.  นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้าง 

ความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายความส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกผันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงาน
ได้ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพในองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ดง ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าทุกปีทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
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