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1. ความเปนมา 
  องคการบริหารสวนตําบลปางกู เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีหนาท่ีในการดูแล 
บําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในเขตตําบลปางกูในดานการพัฒนาดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
    1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   2. ดานคณุภาพชีวิต  
   3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบรอย  
   4. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบรอย  
   5. ดานอาชีพ  เศรษฐกิจ และการทองเที่ยวที่เขมแข็ง 
           6. ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 
   7. ดานการเมืองการบริหารการพัฒนาที่ดี 

นอกจากนั้นตามกฎหมายการจัดตั้ง อบต. กําหนดให อบต.    มีบทบาทหนาที่ท่ีตองทํา  (ภาคบังคับ)       
และท่ีอาจจะกระทํา (เลือกทํา) ประกอบกับภารกิจเกี่ยวกับการถายโอนอํานาจหนาท่ีสูทองถิ่น ของกระทรวง 
ทบวง กรม ตาง ๆ ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
  1. พัฒนากิจการสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
  2. พัฒนาคณุภาพชีวิตตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
  3. พัฒนางานบรกิารสาธารณะและการสงเคราะหประชาชนและอื่น ๆ 
  4. พัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  5. พัฒนาดานการศกึษา พัฒนาจิตใจ และสงเสรมิภูมิปญญาทองถ่ิน 
  6. รักษาความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย 
  7. พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

 ภารกิจรอง 
  1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การจัดกิจกรรมกีฬาภายในตําบล สนับสนุนการ 
จัดตั้งลานกีฬาสถานที่ออกกําลังกาย หรือสถานที่พักผอนหยอนใจ 

2. สนับสนุนและสงเสริมการประสานงานในการพัฒนาตําบล   ดานเศรษฐกิจสังคมและ 
วัฒนธรรมรวมกับหนวยงานราชการ  องคกรภาครัฐและเอกชน  องคกรประชาชนตางๆ      ที่ดําเนินการใน 
พื้นที่ตําบล 

3. สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน องคกรประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร 
สรางความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวกับองคกรใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเนน  กระบวนการประชาคม 
  4. สงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       การกระจายอํานาจการ 
ปกครองทองถิ่น 
  5. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเห็นความสําคัญและสนใจในการดูแลสุขภาพรวมทั้งการ
ประกันสุขภาพตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานดานสาธารณสุขในกิจกรรมดานการปองกันโรค
และระงับโรคติดตอ 

6. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม    เพื่อการอนุรักษขนบธรรมเนยีมประเพณีและ 
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
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7. สนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมของอาสาสมัครของกลุมตาง ๆ ที่บําเพ็ญประโยชนตอ
สังคมในพื้นที่ 

8. สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน เยาวชน เห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร 
 
 ซึ่งการพัฒนาในดานตางๆและตามภารกิจขององคกรจะสําเร็จไดจะตองอาศัย บุคลากรในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามภารกิจดังกลาว  จึงจําเปนที่จะตองมีนโยบายและกลยุทธการบริหารงานบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาองคกรตอไป 
 
2. วิสัยทัศน 
               “พระธาตุปรางคกูคูบาน สืบสานดานวัฒนธรรม เลิศล้ําความสามัคคี เศรษฐกิจดีมีพืชพันธุ
หลากหลาย มากมายดวยภูมิปญญาทองถ่ิน” 
๓. พันธกิจ 
 

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ คน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได 
2. กําหนดแนวทาง เปาหมาย และวิธีการในการจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให

เกิดความโปรงใสในการบริหาร ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

4. สงเสริมพัฒนาดานจิตใจ การศึกษา กีฬา นันทนาการ สุขภาพอนามัยใหประชาชนในทองถิ่น
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 
6. . อนุ รั ก ษ แ ล ะสื บ ส าน วัฒนธ ร รม  ปร ะ เพณี  แ ล ะ ภู มิ ป ญญา ท อ ง ถ่ิ น   

  
4. เปาประสงค 
                1.  ประชาชนในทองถ่ินมีการคมนาคมที่สะดวกสบายทุกครัวเรือน 
                2.  ประชาชนในเขตตําบลมีไฟฟาใชทุกครวัเรือน 
                3.  ประชาชนในทองถ่ินมีน้ําใชอุปโภค-บริโภคเพียงพอ   
                4.  ประชาชนไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีคณุภาพ 
                5.  ประชาชนในตําบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                6.  เด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับการสงเสริมสนับสนุนดานกีฬาและกิจกรรมอยางมี
คุณภาพ 
                7.  ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการสงเสริม
อนุรักษและฟนฟู 
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                8.  จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน และจัดงานสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีใหกับประชาชนอยางมี ประสิทธิภาพ 
                9.  องคกรมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
5 ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. วางแผนและบริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจในอนาคตองคกร 
2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังในสวนของเครื่องมือ วิธีการและผูประเมิน เพื่อให
สามารถบริหารงานบุคคลในการข้ึนเงินเดือน พัฒนา หรือเลื่อนตําแหนงอยางเหมาะสม 
3. สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน ที่จะทําใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุขและงานบรรลุผลตาม
เปาหมาย 
4. สรางบุคลากรผูรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

 
    6.การวิเคราะหสถานภาพและสภาพแวดลอมดานทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
 

6.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
2. บุคลากรมีความมุงมั่นตั้งใจในการทำงานใหสำเร็จ 
3. บุคลากรมีความรัก ความผูกผันในองคกร มีการทํางานเปนทีม 
4. ผูบรหิารใหความสำคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
5. มีนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหความสำคัญ/ใหโอกาสในการพัฒนา 

 
 

จุดออน (Weakness)   
1. ขั้นตอนการทำงานซับซอนหลายขั้นตอน 
2. บุคลากรยังไมเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล 
3. ตําแหนงบางตําแหนงยังขาดแคลนเจาหนาทีที่รับผิดชอบเฉพาะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ซึ่งมีขอจํากัดดานคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร 
4. ขอจำกัดดานงบประมาณ 
5. สถานที่ทํางานคับแคบ  

 
6.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunity)  
1. มีความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น     
2. ระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถทําไดรวดเร็วกวาหนวยงานราชการ 

อ่ืนๆ เนื่องจากเปนนิติบุคคล 
3. มีแหลงฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรู  ความสามารถ  เชน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

มหาวิทยาลัยตางๆ 
4. มีหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินครอบคลุมท่ัวประเทศทำใหมีเครือขายในการทำงาน 
 
 
 
 



ห น า  | 4 
 

อุปสรรค (threats) 
1. ขอจำกัดของระเบียบกฎหมาย 
2. การกําหนดกรอบอัตรากําลังมีขอจํากัดดานคาใชจายในการบริหารงานบุคคล 
3. นโยบายของรัฐบาลบางนโยบายที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติขาดผูที่มีประสบการณใน
งานดานนั้น และไมมเีจาหนาท่ีที่รับผิดชอบงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
7. นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลปางกู 
 

องคการบริหารสวนตําบลปางกู ถือวาทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนการ 
ขับเคลื่อนการดําเนินการขององคกร จําเปนที่จะตองมีการวางแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพิ่มความ
คุมคาของการใชทรพัยากรบุคคล การรกัษาทรัพยากรบุคคลและเพ่ือใหงานขององคกรสําเรจ็บรรลุผลตามนโยบาย
ผูบรหิารตลอดจนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในตําบลตอไป จึงมีนโยบายดานการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
 
 1.นโยบายดานการวางแผนอัตรากําลังคน 

เปาประสงค 
 

วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงานการจัดกรอบอัตรากำลังและการ 
บริหารอัตรากลัง ใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตั วตอการขับเคลื่อน
ดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผล และ      
การกำหนดสมรรถนะตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง 
 

กลยุทธ 
 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับ 
วิสัยทัศน พันธกิจ 

2. จัดทำสมรรถนะและสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้ง 
ดานการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตำแหนงการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน การพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารผลตอบแทน 
   
 2.นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
   
  เปาประสงค  

สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่ว ถึง และตอเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทงาน ที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และ 
ยุทธศาสตรขององคการ เพื่อใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกร เปนไปอยางมีประสิทธิ 
ภาพและประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
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กลยุทธ 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากำาลัง๓ป  
2. จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 
ตามสายอาชีพและตำแหนงงานอยางตอเนื่อง 

 
 
 3.นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เปาประสงค 
 
  สงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีของบุคลากรในองคกร ใหความสํา คัญกับการจัด
สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบงานมกีารจัดสวัสดิการและเครื่องอํานวยความสะดวกในที่ทํางาน  
 

กลยุทธ 
 

1. มีการประชุมถายทอดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน อยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. มีการสงเสริมการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบ 
3. มีการจัดทํากิจกรรมการพัฒนา เพื่อสงเสริมความรักความผูกพันในองคกร 
4. มีการจัดสภาพแวดลอมของท่ีทํางานใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
5. มีการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในองคกร 

 
 
 4.นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

เปาประสงค 
 
  มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนธรรมตอ
ผูปฏิบัติงาน และสามารถนําผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานมาใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งใน
เรื่องแรงจูงใจในการทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ 
 

1. มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 2. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 
เปนธรรมเปนที่ยอมรับของบุคลากรในหนวยงาน 
                     3.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 4.มีการยกยองคนเกงและคนดีในองคกร 
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5.นโยบายดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

เปาประสงค 
  วางแผน และสงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต สรางแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
 

กลยุทธ 
 
  1.มีประกาศนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตาม 
  2.มีประกาศเจตนารมณปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตาม 
  3.มีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตาม 
  4.สงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  5.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และปองกันการทุจริต  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปางกู 
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
..................................................................... 

  เพื่อให เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องคการบริหารสวนตําบลปางกู จึงกําหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสริมให
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป ดังนี้ 
  1. วางแผนการบริหารอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ
องคกร 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากําลังใหมีความครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน  
  3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของ
องคกร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
  4. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
  5. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได  
  6. พัฒนาและสงเสรมิคุณภาพชีวิตใหมีความเหมาะสม และตรงกับความตองการของบุคลากร  
   

ประกาศ ณ วันท่ี  14  มกราคม  พ.ศ.2565  
          
    
 
      
      (นายระวี   ไสยสัตย) 

             นายกองคการบริหารสวนตาํบลปางกู 
 
 
 
 
 
 
      


