
 

 

 

นโยบายและกลยุทธ์ 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท ์

อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุร ี
 

 

 



 

ค ำน ำ 

 
                    ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านมิใช่
เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศ ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ขึ้น เพ่ือสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม 
สมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของรัฐบาล และการบริการประชาชน ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน รวมถึง
ภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 

เรื่อง            หน้ำ 

๑. บทที่ ๑ บทน า          ๑ 
๒. บทที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   ๓ 
๓. บทที่ ๓ นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ๖ 
๔. บทที่ ๔ การติดตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๙ 
๕. บทที่ ๕ แผนงาน/โครงการที่รองรับนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ ๑  
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 

 ต าบลมุจลินท์ เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของต าบลโคกสลุด อ าเภอโพธิ์หวี ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได้แยก
ต าบลออกจากต าบลโคกสลุด เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่มาก และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปมา 
หากมีข้อราชการที่ต้องประชุม หรือการเกิดการตาย ในสมัยนั้นต้องใช้เรือในการเดินทางหรือเดินเท้าท าให้เกิด
ความล าบาก จึงได้ขอแยกต าบลออกมาและตั้งชื่อต าบลว่า “มุจลินท์” เพราะในพ้ืนที่ต าบลมุจลินท์ มีต้นไม้ชนิด
หนึ่งที่ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก คือ ต้นจิก ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา แปลว่า “มุจลินท์” จึงได้น ามาตั้งเป็นชื่อต าบล
ตั้งแต่นั้นมา โดยมีนายเหนียม  อยู่คง เป็นก านันต าบลมุจลินท์คนแรก และได้ยกฐานะ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าหนดเขตต าบลในท้องที่ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๔๐ มีหมู่บ้านจ านวน ๙ หมู่บ้าน ๗๒๘ ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ๒,๓๘๑ คน มีการก าหนดโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง โดยมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๑. หลักการและเหตุผล 
  บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานทุกองค์กร ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณภาพและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และวิธีการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
  ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  ๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมุจลินท์ 
  ๒.๕ เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ใน 
ระยะสั้น 
  ผู้บริหาร 
  (๑) พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
  (๒) การบริหารขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 

(๓) พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 



-๒- 
 
 

  พนักงานส่วนต าบล 
(๑) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ

พัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย ๑ หลักสูตร / โครงการ 
(๒) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการ

พัฒนาในแต่ละปีอย่างละ ๑ หลักสูตร / โครงการ 
(๓) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

/ โครงการ 
ประชาชน 
(๑) พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 
(๒) พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถท างานให้

ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ 
๓.๒ ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ใน
ระยะยาว 
พนักงานส่วนต าบล 
(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหาร

จัดการ 
  ประชาชน 

(๑) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
(๒) องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
(๓) องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
(๔) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้

ประชาชนพึงพอใจในการบริการ 
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บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 
๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ อ ำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

“คุณภำพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 
๒. พันธกิจ (Mission) 

๑. บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม เสริมสร้างวินัย โปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
๒. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน   

ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ 
๓. วางแผนระบบบริหารงานบุคคล 
๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา ระบบการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
๕. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
๖. ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้

ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม 

ภารกิจหลัก  
1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
3. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ  
4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

ภารกิจรอง 
  1.  การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  2.  การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3.  การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
5.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
6.  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓. เป้ำหมำย 
๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างและป้องกันมิให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างกระท าผิดวินัย 
๓. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
๔. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจมุ่งม่ัน ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ประทับใจ 
๕. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
๖. เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๗. เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 
๘. เพ่ือพัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ  

๔. กำรวิเครำะห์สถำนภำพและสภำพแวดล้อม ด้ำนทรัพยำกรบุคคล (SWOT Analysis) 
๔.๑ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง (Strength) 
๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
๒. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ  
๓. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
๔. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๕. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
๖. เจ้าหน้าที่ของ อบต.ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นสามารถรับรู้ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วอันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
๗. มีการแบ่งส่วนราชการที่ชัดเจน และสามารถก าหนดโครงสร้างต าแหน่งทางการบริหารได้เอง 
จุดอ่อน (Weakness) 
๑. การสื่อสารระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร
ยังไม่พร้อม 
๒. ขั้นตอนการท างานซับซ้อน หลายขั้นตอน 
๓. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๔ การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
๕. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
๖. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 

๔.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส (Opportunity) 
๑. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้น
ภายหลัง 
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๒. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
๓. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๔.. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศท าให้มีเครือข่ายในการท างาน 
อุปสรรค (threats) 
๑. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย 
๒. นโยบายลดจ านวนคนในภาครัฐ 
๓. การก าหนดกรอบอัตราก าลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 
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บทที่ ๓ 
นโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมุจลินท์ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็น
กรอบ และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล 
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขขวัญ
ก าลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. นโยบำยด้ำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงระบบงำนและกำรวำงแผนก ำลังคน 
เป้ำประสงค์ มีการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ

อัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 

ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารผลตอบแทน 

๓. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

 ๒. นโยบำยด้ำนกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
  เป้ำประสงค์ เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่เพิ่มรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรรับ
ปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 
  ๑. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 
  ๒. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
  ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
 ๓. นโยบำยด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  เป้ำประสงค์ หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในการพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน  
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  กลยุทธ์ 
  ๑. ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมทั้งให้การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนข้าราชการ และพนักงานจ้าง เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด 
  ๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 ๔. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน 
  เป้ำประสงค์ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 
  ๑. จัดท า และแจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงมาตรฐานจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  ๒. จัดท า และแจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๓. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมุจลินท์ 
 ๕. นโยบำยกำรสรรหำคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
  เป้ำประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่
ก าหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 
  กลยุทธ์ 
  ๑. จัดท าและด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและและโปร่งใส ดังนี้ 
   ๑) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยค านึงถึงความ
ต้องการขาดแคลนที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง 
   ๒) ประกาศรับโอน/ รับย้าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   ๓) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถานที่ต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๖. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
เป้ำประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์การ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล

มุจลินท ์
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน และสายอาชีพตามสมรรถนะ  
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก 

ระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และอุทิศตนเพ่ือองค์กร 
๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 ๗. นโยบำยด้ำนกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
  เป้ำประสงค์ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และมีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
  กลยุทธ์ 
  ๑. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  ๓. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชากรและการรอบรู้น าผลมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

๘. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
เป้ำประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้  

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย 
ก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
                     ๑. วางแผนการใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 



-๙- 
 
 

  ๒. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการ
ด ารงชีวิต 
    ๓. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
   ๔. ส ารวจความพึงพอใจความต้องการของข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของข้าราชการรวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
 

บทที่ ๔ 
กำรติดตำมนโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 
  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. หัวหน้าส านักปลัด    เป็นกรรมการ 
  ๓. ผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
  ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
  โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์เป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์รับทราบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๑๐- 
 
 

บทที่ ๕ 
แผนงำน/โครงกำรที่รองรับนโยบำย และกลยุทธ์กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 

ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรติดตำมผล 
๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานและการวางแผนก าลังคน 

๑.จัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอตัราก าลัง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. การประชุมเพื่อตดิตามผลในระดับต่างๆ  
๒. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบผลการด าเนินการหรือปัญหาต่างๆ 

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความกา้วหน้าให้ชัดเจน   ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนสร้างเส้นทางความกา้วหน้า   

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. การประชุมเพื่อตดิตามผลการด าเนินการ 
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งในกรมและหน่วยงานภายนอก 

๒. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 

๑. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้างทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังทีล่าออก 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. การประชุมเพื่อตดิตามผลการด าเนินการ 

๒. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดคีนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. การประชุมเพื่อตดิตามผลการด าเนินการ 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. การประชุมเพื่อตดิตามผลการด าเนินการ 

๓. นโยบายด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ด าเนินการประเมินผลการปฏบิัติราชการของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
ประเมินเลื่อนเงินเดือน 

ส านักปลัด ๑. การประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อติดตามผล 
๒. การประเมินผล 

๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได ้

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
ประเมินเลื่อนเงินเดือน 

ส านักปลัด ๑. การประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อติดตามผล 
๒. การประเมินผล 



 
 

-๑๑- 
 
 

ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรติดตำมผล 
๔. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

๑. จัดท า และแจ้งให้บุคลากรในสงักัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

ระดับความส าเร็จในการ
รับทราบประมวลจริยธรรมและ

ข้อบังคับ 

ส านักปลัด ๑. การประเมินและปรับปรุงประมวลจรยิธรรม 
๒. การประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบตัิตาม 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏบิัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ตดิตาม และดแูลผู้ใต้บังคับบญัชา 
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ระดับความส าเร็จในการปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์   

ส านักปลัด ๑. การประชุมเพื่อตดิตามผลการด าเนินการ 
 

๓. ส่งเสริมให้บคุลากรปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบล
มุจลินท์ 

ระดับความส าเร็จในการปฏิบตัิ
ตามแผนปฏิบัติการป้องการ

ทุจริต  

ส านักปลัด ๑. การประเมินและปรับปรุงแผนการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. การประชาสมัพันธ์ให้บคุลากรเข้าใจและปฏิบตัิตาม 

 ๔. กิจกรรมผู้บริหารจัดอบรม/ประชุมพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร 
ค่านิยมองค์กร ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่
พนักงานในหน่วยงานในการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ร้อยละชองบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินการ 
 

๕. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

๑. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

ประชุมตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

๒. ประกาศรับโอน/รับย้าย เพื่อมาด ารงต าแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

ประชุมตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

๓. ประกาศรับสมัครสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
จ้าง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

ประชุมตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ 



 
 

-๑๒- 
 
 

ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงกำร ผู้รับผิดชอบ กำรติดตำมผล 
๖. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบาย

พัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผน/
นโยบายใหส้อดคล้อง 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. การประเมินและปรับปรุงประมวลจรยิธรรม 
๒. การประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบตัิ
ตาม 

๒. จัดท าฐานข้อมลูบุคลากร เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. การประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อติดตามผล 
๒. ประเมินผลความถูกต้องของระบบ 

๓. จัดท าแผนการจดัการความรู ้ ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนการจดัการความรู ้

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการ 

๗. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและความต้องการ 

ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรม งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม 
๒. จ านวนผูผ้่านการอบรม 

๒. ส่งบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่เข้ารับการอบรม
หลักสตูรปฐมนเิทศข้าราชการหรอืพนักงานส่วน
ท้องถิ่นบรรจุใหม ่

ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรม งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม 
๒. จ านวนผูผ้่านการอบรม 

๓. จัดท าฐานข้อมลูการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการบันทึกข้อมูลการ
ฝึกอบรม 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัด 

๑. จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม 
๒. จ านวนผูผ้่านการอบรม 

๘. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑. กิจกรรมรณรงคร์ักษาความสะอาด ๕ส และ Big 
cleaning day 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ทุกส่วนราชการ การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการ 

๒. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการจดัการขยะ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ทุกส่วนราชการ การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการ 

๓. จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

๑. จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม 
๒. จ านวนผูผ้่านการอบรม 

๔. จัดให้มีอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยา่ง
ครบถ้วน 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ทุกส่วนราชการ การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการ 

๕. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือจติ
อาสาขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ทุกส่วนราชการ การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการ 



 


