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ค าน า 
ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ  

บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่
เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศใน
การแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม ที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้นเพ่ือสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
คุณธรรม สมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของรัฐบาลและการบริการประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ  

         ๑  ตุลาคม  2563 
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ชื่อองค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 
ประเภทองค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
ที่ตั้งเลขท่ี 99/9   หมู่ที่ 3  ต าบลท่าราบ   อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  

รหัสไปรษณีย์ 70000  
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3273-7824 
e-Mail address  Tharab-jeab@Hotmail.com 
website  WWW.THARAB.GO.TH 
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตต าบลท่าราบ ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  บ้านท่าราบ 
 หมู่ที่ 2  บ้านกล้วย 
 หมู่ที่ 3 บ้านยายคลัง 
 หมู่ที่ 4 บ้านบางกระ 
 หมู่ที่ 5 บ้านคลองท่อ 
 หมู่ที่ 6 บ้านซ่อง 
 หมู่ที่ 7 บ้านซ่อง 
ภารกิจหลัก 

๑.  การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
๕. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และ

ผู้ด้อยโอกาส 
๗. การพัฒนารายได้  และการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ  อบต. 
๘. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  สะพาน  ทางระบายน้ า  เป็นต้น 



5 

 

๙. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟ้า  น้ าประปา  เป็นต้น 
๑๐.  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการ   

        ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๑๑.  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๑๒.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๓.  การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
๑๔.  การควบคุมอาคาร 
๑๕.  การส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬา  และศูนย์เยาวชน 
๑๖.  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๑๗.  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ภารกิจรอง 

1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
5. การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และการอนามัย  โรงมหรสพ   และสาธารณสถานอื่น ๆ 
6. การคุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การวางแผน  และการส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
8. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
9. การบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
10.  การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
11.  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
12.  จัดให้มีตลาด  ที่จอดรถ  และกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
13.  การผังเมือง 
14.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
15.  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
16.  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน ฌาปนสถาน 
17.  การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์ 
18.  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
19.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
20.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
21.  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ  

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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1. วิสัยทัศน์ 
 

“ชุมชนน่าอยู่ ดูแลคุณภาพชีวิต ประชาชนร่วมคิดร่วมท า สร้างภูมิคุ้มกันตนเอง” 

 
2. ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ :  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ :  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ :  ด้านการพัฒนาการเกษตร  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕ :  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖ :  ด้านการพัฒนาศักยภาพคน  และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๗ :  ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร  และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

4.  เป้าประสงค์ 
๑.  การจัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน   

  ๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มมากข้ึน 
  ๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมี
ขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
  ๔.  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

๕.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๖.  ชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบมีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 
  ๗.  ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักการเมือง  ผู้น าท้องถิ่น  มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีคุณภาพ  คุณธรรม  โปร่งใส  และยุติธรรม  ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับเพ่ิมมากขึ้น 
  ๘.  การท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น  พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๙.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ราบมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  
๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strength)  

1. มี บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ  
3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
4.  ผู้ บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
6. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ์) 
7. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร

ยังไม่พร้อม 
2. ขั้นตอนการท างานซับซ้อน หลายขั้นตอน 
3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
5. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
6. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 

๕.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส (Opportunity)  

1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง 

2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 

3. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศท าให้มีเครือข่ายในการท างาน 

อุปสรรค (threats) 
1. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย  
2. นโยบายลดจ านวนคนในภาครัฐ 
3. การกกหนดกรอบอัตราก าลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบ

ก าหนด 
๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ   ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งใน
การขับ เคลื่อนการด าเนิน งานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็น
กรอบ   และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากร บุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
บุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ ปฏิบัติงานมีความสุข 
ขวัญ ก าลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
เป้าประสงค์  
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครง สร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง  และการ 

บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่ อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน 
และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  
 



8 

 

กลยุทธ์   
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 

ด้าน การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารผลตอบแทน  

3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
2.  ด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์  การ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก 

ระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และอุทิศตนเพ่ือองค์กร 
๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้   

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3.  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้าน
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์   
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือ รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
4.  ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  
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เป้าประสงค์  
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้  ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย ก าหนด และ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์   
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  

เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร   
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
7. แผนปฏิบัติการ/โครงการ  
แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบให้ ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี 
.............................................................................. .............................................................................................  
 
 

 


