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1. ความเป็นมา 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองโดน เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีหน้ำที่ในกำรดูแล 
บ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขของประชำชนในเขตต ำบลเมืองโดนในด้ำนกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
    1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   2. ด้ำนคุณภำพชีวิต  
   3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และควำมสงบเรียบร้อย  
   4. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และควำมสงบเรียบร้อย  
   5. ด้ำนอำชีพ  เศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง 
           6. ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   7. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรกำรพัฒนำที่ดี 

นอกจำกนั้นตำมกฎหมำยกำรจัดตั้ง อบต. ก ำหนดให้ อบต.    มีบทบำทหน้ำที่ที่ต้องท ำ  (ภำคบังคับ)       
และที่อำจจะกระท ำ (เลือกท ำ) ประกอบกับภำรกิจเกี่ยวกับกำรถ่ำยโอนอ ำนำจหน้ำที่สู่ท้องถิ่น ของกระทรวง 
ทบวง กรม ต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
  1. พัฒนำกิจกำรสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  2. พัฒนำคุณภำพชีวิตตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ 
  3. พัฒนำงำนบริกำรสำธำรณะและกำรสงเครำะห์ประชำชนและอ่ืน ๆ 
  4. พัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5. พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำจิตใจ และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  6. รักษำควำมสงบเรียบร้อยและบรรเทำสำธำรณภัย 
  7. พัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ภารกิจรอง 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬำ กำรจัดกิจกรรมกีฬำภำยในต ำบล สนับสนุนกำร 
จัดตั้งลำนกีฬำสถำนที่ออกก ำลังกำย หรือสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมกำรประสำนงำนในกำรพัฒนำต ำบล   ด้ำนเศรษฐกิจสังคมและ 
วัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร  องค์กรภำครัฐและเอกชน  องค์กรประชำชนต่ำงๆ      ที่ด ำเนินกำรใน 
พ้ืนที่ต ำบล 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชน องค์กรประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เก่ียวกับองค์กรให้แก่ประชำชนในพื้นที่โดยเน้น  กระบวนกำรประชำคม 
  4. ส่งเสริมกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย       กำรกระจำยอ ำนำจกำร 
ปกครองท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเห็นควำมส ำคัญและสนใจในกำรดูแลสุขภำพรวมทั้งกำร
ประกันสุขภำพตลอดจนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขในกิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม    เพื่อกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 
 
 



7. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมของอำสำสมัครของกลุ่มต่ำง ๆ ที่บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมในพื้นที ่

8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชน เยำวชน เห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
 
 ซ่ึงกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆและตำมภำรกิจขององค์กรจะส ำเร็จได้จะต้องอำศัย บุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำตำมภำรกิจดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรงำนบุคคล เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำองค์กรต่อไป 
 
2. วิสัยทัศน์ 
                “กำรคมนำคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชำชนมีควำมรู้ทันสมัย สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง แหล่งน้ ำ
สะอำด พอเพียง สังคมสงบสุข สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ แสงสว่ำงอย่ำงทั่วถึง” 
 
๓. พันธกิจ 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
2. ก ำหนดแนวทำง เป้ำหมำย และวิธีกำรในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
3. ส่งเสริมให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ กำรวำงแผนพัฒนำ กำรตรวจสอบ เพื่อให้

เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำร ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของ อบต. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมพัฒนำด้ำนจิตใจ กำรศึกษำ กีฬำ นันทนำกำร สุขภำพอนำมัยให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

5. ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอ 
6. .อนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น  

  
4. เป้าประสงค์ 
                1.  ประชำชนในท้องถิ่นมีกำรคมนำคมที่สะดวกสบำยทุกครัวเรือน 
                2.  ประชำชนในเขตต ำบลมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน 
                3.  ประชำชนในท้องถิ่นมีน้ ำใช้อุปโภค-บริโภคเพียงพอ   
                4.  ประชำชนได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
                5.  ประชำชนในต ำบลมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                6.  เด็ก เยำวชน และประชำชนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำและกิจกรรมอย่ำงมี
คุณภำพ 
                7.  ประชำชนอยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีดี ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรส่งเสริม
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
                8.  จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น และจัดงำนส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีให้กับประชำชนอย่ำงมี ประสิทธิภำพ 
                9.  องค์กรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 



5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. วำงแผนและบริหำรอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจในอนำคตองค์กร 
2. พัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีกำรและผู้ประเมิน เพ่ือให้
สำมำรถบริหำรงำนบุคคลในกำรขึ้นเงินเดือน พัฒนำ หรือเลื่อนต ำแหน่งอย่ำงเหมำะสม 
3. สร้ำงสภำพแวดล้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ที่จะท ำให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขและงำนบรรลุผลตำม
เป้ำหมำย 
4. สร้ำงบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

6.การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 
จุดแข็ง (Strength) 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จ 
3. บุคลากรมีควำมรัก ควำมผูกผันในองค์กร มีกำรท ำงำนเป็นทีม 
4. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความสำคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
 

 
จุดอ่อน (Weakness)   
1. ขั้นตอนการทำงานซับซ้อนหลายขั้นตอน 
2. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
3. ต ำแหน่งบำงต ำแหน่งยังขำดแคลนเจ้ำหน้ำทีที่รับผิดชอบเพพำะตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

ซึ่งมีข้อจ ำกัดด้ำนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร 
4. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
5. สถำนที่ท ำงำนคับแคบ  

 
6.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunity)  
1. มีความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท ำ

ได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการ อ่ืนๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
3. มีแหล่งฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถ  เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

มหำวิทยำลัยต่ำงๆ 
4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทำให้มีเครือข่ายในการทำงาน 

 
อุปสรรค (threats) 
1. ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมาย 
2. กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังมีข้อจ ำกัดด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนบุคคล 
3. นโยบำยของรัฐบำลบำงนโยบำยที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติขำดผู้ที่มีประสบกำรณ์ 
ในงำนด้ำนนั้น และไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 
 
 
 



7. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ขององค์กร จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลเพ่ือเพ่ิมควำมคุ้มค่ำของกำรใช้
ทรัพยำกรบุคคล กำรรักษำทรัพยำกรบุคคลและเพ่ือให้งำนขององค์กรส ำเร็จบรรลุผลตำมนโยบำยผู้บริหำร
ตลอดจนเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนในต ำบลต่อไป จึงมีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 
 1.นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 

วัตถุประสงค์ 
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงานการจัดกรอบอัตรากำลังและการ 

บริหารอัตรากลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน 
ด ำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่ มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผล และ      
การกำหนดสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2. จัดทำสมรรถนะและสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 

ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตำแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน กำรพัฒนำบุคลำกร 
และการบริหารผลตอบแทน 

 2.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์  

    ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนควำมรู้  
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทงาน ที่ เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  และ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
1. จดัทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำาลัง๓ปี  
2. จัดท ำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลำกรในองค์กร และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน และ 

ตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรในรับกำรอบรม 

 3.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วัตถุประสงค์ 
  ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีของบุคลำกรในองค์กร ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัด
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบงำนมีกำรจัดสวัสดิกำรและเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในที่ท ำงำน  

กลยุทธ์ 
1. มีกำรประชุมถ่ำยทอดนโยบำยแนวทำงปฏิบัติงำนผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน อย่ำง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3. มีกำรจัดท ำกิจกรรมกำรพัฒนำ เพ่ือส่งเสริมควำมรักควำมผูกพันในองค์กร 
4. มีกำรจัดสภำพแวดล้อมของที่ท ำงำนให้สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. มีกำรตรวจประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลำกรในองค์กร 

 



 
 4.นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อ
ผู้ปฏิบัติงำน และสำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติผลกำรปฏิบัติงำนมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งใน
เรื่องแรงจูงใจในกำรท ำงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ 
1. มีกำรจัดท ำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

 2. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
                     3.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 4.มีกำรยกย่องคนเก่งและคนดีในองค์กร 

5.นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
  วางแผน และส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรมและจริยธรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต สร้ำงแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

กลยุทธ์ 
  1.มีประกำศนโยบำยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติตำม 
  2.มีประกำศเจตนำรมณ์ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติตำม 
  3.มีข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติตำม 
  4.ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
  5.พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมโดยส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 



      


