
นโยบายและกลยทุธ �
การบรหิารงาน
ทรพัยากรบคุคล

ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �



อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

คาํนํา

ในช�วงทีผ่�านมา ระบบราชการไทยมีการเปลีย่นแปลง
เกดิขึน้มากมาย โดยเฉพาะอย�างยิง่การบรหิารทรพัยากรบคุคลแนว
ใหม�ทีมุ่�งเน�นการพฒันาทรพัยากรบคุคลในองค �กรให�เป็นผู �ทีม่ีความรู �
รอบด�านมิใช�เพียงรู �ลกึในงานด�านใดด�านหน่ึงเพียงด �านเดยีว ประกอบ
กบักระแสโลกาภวิตัน �ทาํให �ให �เกดิความเปลีย่นแปลงด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร การพฒันาสงัคมและการเมือง การพฒันา
ขดีความสามารถของประเทศ ในการแข�งขนัสู�ระดบัสากล ส�งผลให�
ระบบราชการต�องปรบัตวัให �เท�าทนั และรองรบัการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ตลอดเวลา การบรหิารทรพัยากรบคุคลในภาครฐัจงึมีสิง่ท �า
ทายทีต่ �องเผชญิกบัสภาวะแวดล�อม ทีม่ีการเปลีย่นแปลงอย�างรวดเร็ว
และทาํให �บคุลากรมีความสขุในการทาํงานจาํเป็นต �องอาศยัการ
บรหิารทรพัยากรบคุคลทีม่ีประสทิธภิาพ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �ดาํเนินการจดัทาํ
นโยบายและกลยทุธ �การบรหิารงานทรพัยากรบคุคล ขึน้ เพื่อสร �าง
ระบบบรหิาร และพฒันาบคุลากรให�มีคณุภาพ เพื่อสร �างบคุลากรทีม่ี
คณุธรรม สมรรถนะสงู เพื่อเตรยีมความพร�อมรบัให �ทนักบัสถานการณ �
ความเปลีย่นแปลง ให�สอดคล�องกบัความคาดหวงัของรฐับาล และการ
บรกิารประชาชน ตามภารกจิอาํนาจหน�าทีค่วามรบัผิดชอบของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบล ตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การ
บรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ รวมถงึภารกจิต�าง ๆ ตามพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการก
ระจายอาํนาจให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ
แผนพฒันาตาํบล นโยบายของรฐับาล และนโยบายผู �บรหิารองค �กร



ปกครองส�วนท�องถิน่ ได �อย�างบรรลเุป�าหมายต�อไป

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

สารบญั

เรือ่ง หน�า

๑. ความเป็นมา ๑
๒. วสิยัทศัน � ๒
๓. พนัธกจิ ๒
๔. เป�าประสงค � ๒
๕. การวเิคราะห �สถานภาพและสภาพแวดล�อม ด�านทรพัยากรบคุคล
(SWOT Analysis) ๒
๖. นโยบายและกลยทุธ �การบรหิารทรพัยากรบคุคลขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ๔
๗. แผนปฏบิตักิาร/โครงการ
๖



นโยบายและกลยทุธ �การบรหิารงานทรพัยากรบคุคล
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

๑. ความเป็นมา
ตาํบลมจุลนิท �เดมิเป็นพืน้ทีส่�วนหน่ึงของตาํบลโคกสลดุ

อาํเภอโพธิห์วี ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได�แยกตาํบลออกจากตาํบลโคกสลดุ
เน่ืองจากมีประชากรอาศยัอยู�มาก และไม�ได �รบัความสะดวกในการ
เดนิทางไปมา หากมีข �อราชการทีต่ �องประชมุ หรอืการเกดิการตาย ใน
สมยันัน้ต �องใช �เรอืในการเดนิทางหรอืเดนิเท �าทาํให �เกดิความลาํบาก จงึ
ได �ขอแยกตาํบลออกมาและตัง้ชือ่ตาํบลว�า “มจุลนิท �” เพราะในพืน้ที่
ตาํบลมจุลนิท �มีต �นไม�ชนิดหน่ึงทีข่ึน้อยู�เป็นจาํนวนมาก คอื ต �นจกิ ซึง่
ในทางพระพทุธศาสนา แปลว�า “มจุลนิท �” จงึได �นํามาตัง้เป็นชือ่ตาํบล
ตัง้แต�นัน้มา โดยมีนายเหนียม อยู�คง เป็นกํานันตาํบลมจุลนิท �คนแรก
และได�ยกฐานะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การกําหนด
เขตตาํบลในท�องที่ อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี ลงวนัที่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๕
๔๐ มีหมู�บ �านจาํนวน ๙ หมู�บ �าน ๗๒๘ ครวัเรอืน มีประชากรทัง้สิน้ ๒,๓๘๑
คน มีการกําหนดโครงสร �างการแบ�งส�วนราชการ ออกเป็น ๓ ส�วน
ราชการ ได �แก� สาํนักงานปลดั กองคลงั กองช�าง โดยมีภารกจิ อาํนาจ
หน�าทีค่วามรบัผิดชอบขององค �การบรหิารส�วนตาํบล ตาม
พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดงันี้

ภารกจิหลกั
1. การปรบัปรงุโครงสร �างพืน้ฐาน เช�น ถนน สะพาน เป็นต �น
2. การปรบัปรงุและพฒันาสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟ�า



น้ําประปา เป็นต �น
3. การรกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดนิ ที่
สาธารณะ

4. การป�องกนัและระงบัโรคตดิต�อ
5. การป�องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
6. การพฒันาและปรบัปรงุการเมืองและการบรหิาร
7. การส�งเสรมิและสนับสนุนการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

8. การบาํรงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูิปัญญาท�องถิน่
และวฒันธรรมอนัดขีองท�องถิน่

9. การสงัคมสงเคราะห �และการพฒันาคณุภาพชวีติเด็ก สตรี
คนชราและผู �ด �อยโอกาส

ภารกจิรอง
1. การส�งเสรมิและสนับสนุนกลุ�มอาชพีและการเพิ่มรายได�

ให �แก�ประชาชน
2. การจดัระเบยีบชมุชน สงัคมและการรกัษาความปลอดภยั

ความเป็นระเบยีบเรยีบร �อย
3. การคุ �มครอง ดแูลและบาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล�อม
4. การวางแผน การส�งเสรมิการลงทนุ
5. การส�งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสทิธิ
เสรภีาพของประชาชน
6. การคุ �มครองดแูลและรกัษาทรพัย �สนิอนัเป็นสาธารณ
สมบตัขิองแผ�นดนิ
รวมถงึภารกจิต�าง ๆ ตามพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอน

การกระจายอาํนาจให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั
แผนพฒันาอาํเภอ แผนพฒันาตาํบล นโยบายของรฐับาล นโยบาย
ผู �บรหิารองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

-๒-
๒. วสิยัทศัน �
วสิยัทศัน �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

“คณุภาพชวีติทีด่ี ชมุชนเข �มแข็ง บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล”
๓. พนัธกจิ

๑. พฒันาด�านโครงสร �างพืน้ฐาน พฒันาเส �นทางคมนาคมให�



ประชาชนสามารถใช�บรกิารได �
อย�างครอบคลมุ ทัว่ถงึ ตลอดจนปรบัปรงุ พฒันาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให�ได �มาตรฐานเพียงพอกบั
ความต�องการของประชาชน

๒. สร�างระบบการบรหิารจดัการทีด่ี มีประสทิธภิาพ บนพืน้ฐาน
การมีส�วนร�วมของประชาชน
ตลอดจนพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และพฒันาทรพัยากร
บคุคลให�เป็นเลศิ

๓. พฒันาและส�งเสรมิระบบการจดัการศกึษาทัง้ในและนอกระบบ
อย�างทัว่ถงึ

๔. อนุรกัษ � ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล�อม รวมทัง้
พฒันาประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม เพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยนื

๕. อนุรกัษ � ฟ้ืนฟู ศาสนา ศลิปวฒันธรรมประเพณี ภมูิปัญญา
ท�องถิน่ให �คงอยู�

๖. ให�บรกิารประชาชนอย�างเสมอภาคและเท�าเทยีมกนั ส�งเสรมิ
และพฒันาการบรกิารสาธารณสขุให�ครอบคลมุและทัว่ถงึประชาชน
ทกุกลุ�ม เพื่อให �ประชาชนมีสขุภาพทีด่ถี �วนหน�า ควบคู�ไปกบัการ
เสรมิสร �างสวสัดกิารทางสงัคม
๔. เป�าประสงค �

๑. เสรมิสร �าง ปรบัปรงุ พฒันา โครงสร �างพืน้ฐาน และการ
ให�บรกิารด �านความจาํเป็นพืน้ฐาน

๒. ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมของชมุชนเพื่อการพฒันาท�องถิน่ใน
อนาคต

๓. ส�งเสรมิและสนับสนุนให�ประชาชนในตาํบลได�รบัการศกึษา
อย�างทัว่ถงึ

๔. บรหิารจดัการคณุภาพสิง่แวดล�อมให�อยู�ในระดบัทีม่ีเหมาะสม
กบัการดาํรงชวีติ

๕. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมัน่คงในการดาํรงชวีติ และ
อยู�ร�วมกนัอย�างมีความสขุ มีความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย �สนิ

๖. พฒันาและส�งเสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน ป�องกนัและ
ควบคมุโรคในชมุชนอย�างทัว่ถงึ

๗. อนุรกัษ �ศลิป วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท�องถิน่



ให�คงอยู�
๘. พฒันาการบรหิารงาน และทรพัยากรบคุคลของเทศบาลให�มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้
๕. การวเิคราะห �สถานภาพและสภาพแวดล�อม ด�านทรพัยากรบคุคล
(SWOT Analysis)

๕.๑ การวเิคราะห �สภาพแวดล�อมภายใน

-๓-
จดุแข็ง (Strength)
๑. มีบคุลากรทีม่ีความรู � ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง
พอสมควร
๒. บคุลากรมีความมุ�งมัน่ตัง้ใจในการทาํงานให�สาํเร็จ
๓. บคุลากรมีการทาํงานเป็นทมี
๔. ผู �บรหิารให�ความสาํคญัในการพฒันางานและพฒันา
ทรพัยากรบคุคล
๕. มีนโยบายด�านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ให�
ความสาํคญั/ให�โอกาสในการพฒันา
๖. เจ �าหน�าทีข่อง อบต.ส�วนใหญ�เป็นคนในท�องถิน่สามารถ
รบัรู �ปัญหาความต�องการของประชาชนได�อย�างรวดเร็วอนั
จะนําไปสู�การแก �ปัญหาได�อย�างรวดเร็ว
๗. มีการแบ�งส�วนราชการทีช่ดัเจน และสามารถกําหนด
โครงสร �างตาํแหน�งทางการบรหิารได �เอง
จดุอ�อน (Weakness)
1. การสือ่สารระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานด�านการบรหิารจดัการบคุลากรยงัไม�พร �อม
2. ขัน้ตอนการทาํงานซบัซ �อน หลายขัน้ตอน
3. ประชาชนขาดการมีส�วนร�วมในการพฒันาท�องถิน่
4. การเปลีย่นแปลง โอน ย�ายของพนักงานทาํให �เกดิความ
ไม�ต�อเน่ือง
5. ข�อจาํกดัด �านงบประมาณ
6. การกระจายงานไม�สมดลุ (คนใช�งานง�ายก็ถกูมอบหมาย
งาน)



๕.๒ การวเิคราะห �สภาพแวดล�อมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. ความก�าวหน�าในสายอาชพีของบคุลากรในหน�วยงาน
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่เป็นไปด�วยความรวดเร็ว กว�า
หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภมูิภาคเน่ืองจากเป็น
หน�วยงานทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
2. ระบบการบรหิารงานขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
สามารถทาํได �รวดเร็วกว�าหน�วยงานราชการอืน่ๆ เน่ืองจาก
เป็นนิตบิคุคล
3. มีแหล�งสนับสนุนการพฒันาบคุลากร ได�แก� สถาบนั
พฒันาบคุลากรท�องถิน่
4. มีหน�วยงานองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ครอบคลมุทัว่
ประเทศทาํให�มีเครอืข�ายในการทาํงาน

-๔-
อปุสรรค (threats)
๑. ข�อจาํกดัของระเบยีบ กฎหมาย
๒. นโยบายลดจาํนวนคนในภาครฐั
๓. การกําหนดกรอบอตัรากําลงัต �องอยู�ภายใต �วงเงนิค�าใช �จ�าย
ด �านบคุลากรตามทีร่ะเบยีบกําหนด

๖. นโยบายและกลยทุธ �การบรหิารทรพัยากรบคุคลขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ถอืว�าทรพัยากรบคุคล
เป็นปัจจยัทีส่าํคญัและมีคณุค�ายิง่ในการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานของ
องค �กร จงึได �กําหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลขึน้ สาํหรบัใช �
เป็นกรอบ และแนวทางในการจดัทาํแผนการบรหิารทรพัยากรบคุคล
เพื่อเพิ่มความคุ �มค�าของการใช �ทรพัยากรบคุคล ให�การบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลเกดิความเป็นธรรม โปร�งใส ตรวจสอบได� และให�
ผู �ปฏบิตังิานมีความสขุขวญักําลงัใจดพีึงพอใจในการปฏบิตังิาน และมี
ศกัยภาพเพิ่มขึน้ จงึมีนโยบายด�านต�างๆ ดงันี้

๑. ด�านการปรบัปรงุโครงสร �างระบบงานและอตัรากําลงั
เป�าประสงค �



วางแผน สนับสนุนและส�งเสรมิให �มีโครงสร �าง ระบบงาน
การจดักรอบอตัรากําลงั และการ
บรหิารอตัรากําลงัให �เหมาะสมกบัภารกจิขององค �กรและเพียงพอ มี
ความคล�องตวัต�อการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานของทกุหน�วยงานใน
องค �กร รวมทัง้มีระบบการประเมินผลทีม่ีประสทิธผิล เชือ่มโยงกบั
ผลตอบแทน
และการกําหนดสมรรถนะและลกัษณะทีพ่ึงประสงค �ของพนักงานที่
องค �กรคาดหวงั

กลยทุธ �
๑. ทบทวนและปรบัปรงุโครงสร �างองค �กร ระบบงาน และ

กรอบอตัรากําลงั ให �สอดคล�องกบั
วสิยัทศัน �พนัธกจิ

๒. จดัทาํสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใช �เป็นเครือ่งมือใน
การบรหิารทรพัยากรมนุษย �ทัง้
ด �าน การสรรหา การเลือ่นขัน้และปรบัตาํแหน�ง การประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน การวางแผนการพฒันาบคุลากร และการบรหิารผลตอบแทน

๓. จดัทาํสายอาชพีและเส �นทางความก�าวหน�าของสายอาชพี
๔. จดัทาํระบบประเมินผลการปฏบิตังิานตามผลสมัฤทธิ ์
ของงานและสมรรถนะหลกั
๕. จดัทาํแผนการสบืทอดตาํแหน�งงาน และการบรหิาร
จดัการคนดแีละคนเก�งขององค �กร
๒. ด�านการพฒันาบคุลากร
เป�าประสงค �
ส�งเสรมิให �มีการพฒันาอย�างเป็นระบบ ทัว่ถงึ และต�อเน่ือง

โดยการเพิ่มพนูความรู �ความสามารถ ศกัยภาพ และทกัษะการทาํงาน ที่
เหมาะสม สอดคล�องกบัสถานการณ � วสิยัทศัน � และยทุธศาสตร �ของ
องค �การ เพื่อให �การขบัเคลือ่นการดาํเนินงานตามพนัธกจิขององค �กร
เป็นไปอย�างมีประสทิธภิาพและประสบผลสาํเร็จตามเป�าหมาย รวมทัง้
ส�งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมให�กบับคุลากรในองค �กร

-๕-
กลยทุธ �
๑. จดัทาํแผนพฒันาบคุลากรให�สอดคล�องกบัแผน
อตัรากําลงั ๓ ปี
๒. จดัทาํแผนพฒันาบคุลากร
๓. จดัทาํแผนความก�าวหน�าในสายอาชพี
๔. พฒันาศกัยภาพผู �บรหิาร และเพิ่มขดีความสามารถใน

การปฏบิตังิานให�กบัผู �ปฏบิตังิานทกุ
ระดบั ตามสายอาชพีและตาํแหน�งงานอย�างต�อเน่ือง



๕. ส�งเสรมิให �บคุลากรยดึมัน่ในวฒันธรรมองค �กร ปฏบิตัิ
ตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ
และอทุศิตนเพื่อองค �กร

๖. พฒันางานด�านการจดัการความรู � เพื่อสร �างวฒันธรรม
การเรยีนรู � การถ�ายทอดความรู �
การแลกเปลีย่นความรู �และประสบการณ �ในการทาํงานอย�างต�อเน่ือง

๓. ด�านการพฒันาระบบสารสนเทศ
เป�าประสงค �
ส�งเสรมิและสนับสนุนให�มีการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช�ในการบรหิาร จดัการทรพัยากรบคุคล เพื่อให �ได �
ข �อมลูทีถ่กูต �อง ครบถ�วน รวดเร็ว ทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั ช�วยลด
ขัน้ตอน ของงาน
ปรมิาณเอกสาร สามารถนําไปวเิคราะห �เพื่อการวางแผนตดัสนิใจใน
การปฏบิตังิาน และใช�บรหิารงาน ด�าน
บคุลากรได�อย�างมีประสทิธภิาพ

กลยทุธ �
๑. พฒันาระบบฐานข�อมลูบคุลากร
๒. ปรบัปรงุและพฒันาระบบสารสนเทศด�านการบรหิาร
จดัการบคุลากร
๓. เสรมิสร �างความรู �เกีย่วกบัระบบสารสนเทศด�านการ

บรหิารจดัการบคุลากรให�ผู �ปฏบิตังิาน
เพื่อ รองรบัการใช �งานระบบ และเพิ่มขดีความสามารถของบคุลากร
เพื่อรองรบัการพฒันา
ระบบในอนาคต

4. ด�านการประเมินประสทิธภิาพของทรพัยากรบคุคลและ
การจดัสวสัดกิาร
เป�าประสงค �
เสรมิสร �างความมัน่คง ขวญักําลงัใจ คณุภาพชวีติทีด่ี ความ

ผาสกุและพึงพอใจให� ผู �ปฏบิตังิาน
เพื่อรกัษาคนดี คนเก�งไว �กบัองค �กร โดยการส�งเสรมิความก�าวหน�าของ
ผู �ปฏบิตังิานทีม่ีผลงานและสมรรถนะใน
ทกุโอกาส สร�างช�องทางการสือ่สาร ให�สิง่จงูใจ ผลประโยชน �ตอบแทน
พิเศษ จดัสวสัดกิาร ความปลอดภยั
อาชวีอนามยั และสิง่แวดล�อมในการทาํงาน ตามความจาํเป็นและ
เหมาะสมเป็นไปตามทีก่ฎหมาย กําหนด และ
สนับสนุนการดาํเนินกจิกรรมเพื่อสร �างความสมัพนัธ �อนัดรีะหว�าง
ผู �บรหิารและพนักงานทกุระดบั

กลยทุธ �



๑. ปรบัปรงุระบบการประเมินประสทิธภิาพประสทิธผิล
การปฏบิตัริาชการให�เหมาะสม เป็นธรรม เป็นทีย่อมรบัของบคุลากรใน
หน�วยงาน

-๖-
๒. ปรบัปรงุระบบแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
๓. ปรบัปรงุสภาพความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดล�อมในการทาํงาน
๔. ยกย�องพนักงานทีเ่ป็นคนเก�ง คนดี และทาํคณุประโยชน �

ให �องค �กร
๕. ปรบัปรงุระบบสวสัดกิาร ผลตอบแทนพิเศษ
๖. ปรบัปรงุช�องทางการสือ่สารด �านการบรหิารทรพัยากร

มนุษย �
๗. แผนปฏบิตักิาร/โครงการ

แผนปฏบิตักิาร/โครงการ เพื่อรองรบันโยบายและกลยทุธ �การ
บรหิารทรพัยากรบคุคลขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �
ดาํเนินการจดัทาํเป็นแผนดาํเนินงานเป็นรายปี
...............................................................................................................
...............


