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คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลปากตม เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจที่มี
ความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนมิติอีก
หนึ่ ง ที่ จ ะขาดการพั ฒ นาไม ไ ด และถื อ เป น กลไกสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร แ ละพั น ธกิ จ ให ป ระสบ
ความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว
เพื่อใหการบริ หารทรัพยากรบุคคลเปนไปอย างมีร ะบบและตอเนื่อง องคการบริหารสว น
ตําบลปากตม ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลปากตมขึ้น โดยได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก
1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสมดุ ล ระหว า งชี วิ ต กั บ การทํ า งาน และหลั ก เกณฑ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ ดังนั้นเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลปากตม มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ที่ ส ามารถตอบสนองทิ ศทางการบริ ห ารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ได อยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลปากตม จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการ
จัด ทํ า เพื่ อเปา หมายสํ า คัญ ในการผลักดั น พัฒ นาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เปน องคการบริห ารสว นตําบลที่มี
สมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน”

คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM
องคการบริหารสวนตําบลปากตม

สารบัญ

เรื่อง
๑. ความเปนมา
๒. วิสัยทัศน
๓. พันธกิจ
๔. เปาประสงค
๕. การวิเคราะหสถานภาพและสภาพแวดลอม ดานทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)
๖. นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลปากตม
๗. แผนปฏิบัติการ/โครงการ

หนา
๑
๒
๒
๒
๓
๔
๖

นโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1. ความเปนมา
องคการบริหารสวนตําบลปากตม มีหมูบานจํานวน 8 หมูบาน ๒,136 ครัวเรือน และมี
จํานวนประชากร ๖,504 คน องคการบริหารสวนตําบลปากตม มีการกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
ออกเปน 3 สวนราชการ ไดแก สํานักปลัด กองคลัง กองชาง โดยมีภารกิจ ดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
๒. ใหมีและบํารุงทางนําทางบก
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔. ปองกันและระงับโรคติดตอ
๕. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
๖. ใหราษฎรไดรับการอบรม
๗. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
๘. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙. หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ อบต.
ภารกิจรอง
๑. ใหมีนําสะอาดหรือการประปา
๒. ใหมีโรงฆาสัตว
๓. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
๔. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
๕. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
๖. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
๗. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๘. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
๙. งานพาณิชย
๑๐. การผังเมือง การควบคุมอาคาร
๑1. การดูแลที่สาธารณะ
๑๒. การสงเสริมการทองเที่ยว
๑๓. การควบคุมการเลี้ยงสัตว การควบคุมการฆาสัตว
๑๔. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๕. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๑๖. การสงเสริมกีฬา
๑๗. การสังคมสงเคราะห
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๒. วิสยั ทัศน
องคการบริหารสวนตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
“มุงพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน เสริมสรางแหลงทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ
รักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ สรางศักยภาพชุมชนเขมแข็ง”
๓. พันธกิจ
1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาเสนทางคมนาคมใหประชาชนสามารถใชบริการได
อยางครอบคลุม ทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน
2. สรางระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนเลิศ
3. พัฒนาและสงเสริมระบบการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางทั่วถึง
4. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู
6. ใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน สงเสริมและพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขใหครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุม เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีถวนหนา ควบคูไปกับการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
๔. เปาประสงค
1. เสริมสราง ปรับปรุง พัฒนา โครงสรางพื้นฐาน และการใหบริการดานความจําเปนพื้นฐาน
2. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
3. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในตําบลไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
4. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่มีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต
5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต และอยูรวมกันอยางมีความสุข มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ปองกันและควบคุมโรคในชุมชนอยางทั่วถึง
7. อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู
8. พัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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๕. การวิเคราะหสถานภาพและสภาพแวดลอม ดานทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)
๕.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. มีบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร
2. บุคลากรมีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางานใหสําเร็จ
3. บุคลากรมีการท างานเปนทีม
4. ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. มีนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหความสําคัญ/ใหโอกาสในการพัฒนา
6. มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ)
7. องคกรมีขนาดกะทัดรัด
จุดออน (Weakness)
1. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการบุคลากรยังไม
พรอม
2. ขั้นตอนการทํางานซับซอน หลายขั้นตอน
3. บุคลากรยังไมเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ยายของพนักงานทําใหเกิดความไมตอเนื่อง
5. ขอจํากัดดานงบประมาณ
6. การกระจายงานไมสมดุล (คนใชงานงายก็ถูกมอบหมายงาน)
๕.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปดวยความ
รวดเร็ว กวาหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคเนื่องจากเปนหนวยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง
2. ระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถทําไดรวดเร็วกวาหนวยงานราชการ
อื่นๆ เนื่องจากเปนนิติบุคคล
3. มีแหลงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ไดแก สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
4. มีหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทําใหมีเครือขายในการทํางาน
อุปสรรค (threats)
1. ขอจํากัดของระเบียบ กฎหมาย
2. นโยบายลดจํานวนคนในภาครัฐ
3. การกําหนดกรอบอัตรากําลังตองอยูภายใตวงเงินคาใชจายดานบุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด
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๖. นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลปากตม
องคการบริหารสวนตําบลปากตม ถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญและมีคุณคายิ่งใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกร จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สําหรับใชเปน
กรอบ และแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุมคาของการใชทรัพยากร
บุคคล ใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข
ขวัญกําลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและอัตรากําลัง
เปาประสงค
วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง และการ
บริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง
กลยุทธ
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ
2. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้ง
ดาน การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน
3. จัดทําสายอาชีพและเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ
4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร
2. ดานการพัฒนาบุคลากร
เปาประสงค
ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาอย า งเป น ระบบ ทั่ ว ถึ ง และต อ เนื่ อ งโดยการเพิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถ ศั ก ยภาพ และทั ก ษะการทํ า งาน ที่ เ หมาะสม สอดคล อ งกั บ สถานการณ วิ สั ย ทั ศ น และ
ยุทธศาสตรขององคการ เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกร เปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร
กลยุทธ
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๓. จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ
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๔. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุก
ระดับ ตามสายอาชีพและตําแหนงงานอยางตอเนื่อง
๕. สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และอุทิศตนเพื่อองคกร
๖. พัฒนางานดานการจัดการความรู เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถายทอดความรู
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการท างานอยางตอเนื่อง
3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เปาประสงค
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดขั้นตอน ของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะหเพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใชบริหารงาน ดาน
บุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร
3. เสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงาน
เพื่อ รองรับการใชงานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
4. ดานการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ
เปาประสงค
เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให ผูปฏิบัติงาน
เพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน
ทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมาย กําหนด และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม เปนธรรม
เปนที่ยอมรับของบุคลากรในหนวยงาน
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดี และทําคุณประโยชนใหองคกร
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4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
7. แผนปฏิบัตกิ าร/โครงการแผนปฏิบัตกิ าร/โครงการ เพื่อรองรับนโยบายและกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลปากตม ใหดําเนินการจัดทําเปนแผนดําเนินงานเปนรายป

*********************************************************

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากตม
เรื่อง นโยบาย กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลปากตม
--------------------------------องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจ
ที่มคี วามหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจ
ใหประสบความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลปากตม เปนไปดวย
ความเรียบรอย ประกอบกับการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล มีการทํางานอยางเป น
ระบบและต อ เนื่ อ ง จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท า ย แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานดาน
ทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลปากตม
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายประสิทธิ์ เรืองเนียม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปากตม

