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1.            
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะเม็ง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการดูแล 

บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนในเขตต าบลคลองเปียะในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2. ด้านคุณภาพชีวิต  
   3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย  
   4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย  
   5. ด้านอาชีพ  เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง 
           6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   7. ด้านการเมืองการบริหารการพัฒนาที่ดี 

นอกจากนั้นตามกฎหมายการจัดตั้ง อบต. ก าหนดให้ อบต.    มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องท า  (ภาคบังคับ)       
และที่อาจจะกระท า (เลือกท า) ประกอบกับภารกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่สู่ท้องถิ่น ของกระทรวง 
ทบวง กรม ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
  1. พัฒนากิจการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
  3. พัฒนางานบริการสาธารณะและการสงเคราะห์ประชาชนและอ่ืน ๆ 
  4. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5. พัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาจิตใจ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. รักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย 
  7. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ภารกิจรอง 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การจัดกิจกรรมกีฬาภายในต าบล สนับสนุนการ 
จัดตั้งลานกีฬาสถานที่ออกก าลังกาย หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมการประสานงานในการพัฒนาต าบล   ด้านเศรษฐกิจสังคมและ 
วัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานราชการ  องค์กรภาครัฐและเอกชน  องค์กรประชาชนต่างๆ      ที่ด าเนินการใน 
พ้ืนที่ต าบล 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
สร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวกับองค์กรให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเน้น  กระบวนการประชาคม 
  4. ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       การกระจายอ านาจการ 
ปกครองท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความส าคัญและสนใจในการดูแลสุขภาพรวมทั้งการ
ประกันสุขภาพตลอดจนการสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในกิจกรรมด้านการป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม    เพื่อการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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7. สนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมของอาสาสมัครของกลุ่มต่าง ๆ ที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สังคมในพื้นที ่
8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 
 ซ่ึงการพัฒนาในด้านต่างๆและตามภารกิจขององค์กรจะส าเร็จได้จะต้องอาศัย บุคลากรในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามภารกิจดังกล่าว  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรต่อไป 
 
2. วิสัยทัศน์ 
                “ชุมชนพัฒนา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการออมทรัพย์ เน้นตระหนักการมีส่วนร่วม 
เชิดชูคุณธรรม ผู้น าเทคโนโลยีการเรียนรู้ สาธารณูปการได้มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
 
๓.         
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
2. ก าหนดแนวทาง เป้าหมาย และวิธีการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้

เกิดความโปร่งใสในการบริหาร ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมพัฒนาด้านจิตใจ การศึกษา กีฬา นันทนาการ สุขภาพอนามัยให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
6. . อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  
4. เป้าประสงค์ 
                1.  ประชาชนในท้องถิ่นมีการคมนาคมที่สะดวกสบายทุกครัวเรือน 
                2.  ประชาชนในเขตต าบลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
                3.  ประชาชนในท้องถิ่นมีน้ าใช้อุปโภค-บริโภคเพียงพอ   
                4.  ประชาชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
                5.  ประชาชนในต าบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                6.  เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมอย่างมี
คุณภาพ 
                7.  ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
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                8.  จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีให้กับประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ 
                9.  องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. วางแผนและบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจในอนาคตองค์กร 
2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการและผู้ประเมิน เ พ่ือให้
สามารถบริหารงานบุคคลในการขึ้นเงินเดือน พัฒนา หรือเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสม 
3. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน ที่จะท าให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุขและงานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
4. สร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 
         

6.                                                   (SWOT Analysis) 
 

6.1                              
 

        (Strength) 
1.                       ความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
2.                                  ำ       ำ     
3.          ความรัก ความผูกผันในองค์กร มีการท างานเป็นทีม 
4.                  ำ                                      
5.                                            ำ                       
 

 
        (Weakness)   
1.            ำ                      
2.                                             
3. ต าแหน่งบางต าแหน่งยังขาดแคลนเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบเฉพาะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร 
4.     ำ                
5. สถานที่ท างานคับแคบ  

 
6.2                               

      (Opportunity)  
1. มี                                                                       
2.                                                 ถท า                           ร 

                             
3.        ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ  เช่น                            

มหาวิทยาลัยต่างๆ 
4.                                                      ำ                    ำ  น 
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        (threats) 
1.     ำ                    
2. การก าหนดกรอบอัตราก าลังมีข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล 
3. นโยบายของรัฐบาลบางนโยบายที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติขาดผู้ที่มีประสบการณ์ใน
งานด้านนั้น และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
7.                                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะเม็ง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะเม็งถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการ 
ขับเคลื่อนการด าเนินการขององค์กร จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล การรักษาทรัพยากรบุคคลและเพ่ือให้งานขององค์กรส าเร็จบรรลุผลตามนโยบาย
ผู้บริหารตลอดจนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในต าบลต่อไป จึงมีนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
 
 1.นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 

            
 

                                                                ำลัง       
                                                                                     
ด า                                                                                               
    ำ          ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
 

        
 

1.                                                      ำ                   
                   

2.     ำ                                                                   
                                  ำ                                         การพัฒนาบุคลากร 
                     
   
 2.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
   
  เป้าประสงค์  

                                                                    นความรู้ 
                                                                                  
                   ร                          ำ                                                 
              ำ                                                                       
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1.     ำ                                      ำ         
2. จัดท าแผน                       
3.             บุคลากรในองค์กร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน     

               ำ                       
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในรับการอ 

 
 
 3.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            
 
  ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ อันดีของบุคลากรในองค์กร ให้ความส าคัญกับการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบงานมีการจัดสวัสดิการและเครื่องอ านวยความสะดวกในที่ท างาน  
 

        
 

1. มีการประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3. มีการจัดท ากิจกรรมการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมความรักความผูกพันในองค์กร 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมของที่ท างานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. มีการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในองค์กร 

 
 
 4.นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

            
 
  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถน าผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งใน
เรื่องแรงจูงใจในการท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

        
 

1. มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 2.                                                                       
                                          
                     3.                                    
 4.มีการยกย่องคนเก่งและคนดีในองค์กร 
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5.นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
            

 
         และ           บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต สร้างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
 

        
 
  1.มีประกาศนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
  2.มีประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
  3.มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
  4.ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  5.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
   
 
 
 
 
 
 


