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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนต าบล
บางน้ าเปรี้ยวได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  จากสภาต าบลบางน้ าเปรี้ยว  มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล  และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2538 
 

ก. ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด 
กลาง  มีพ้ืนที่  36.36  ตารางกิโลเมตร   จ านวนประชากรประมาณ  8,204  คน   จ านวนครัวเรือน  
2,072 ครัวเรือน 
 

ข. จัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
1.  ส านักปลัด  อบต.    

   2.  กองคลัง    
3.  กองช่าง    
4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
5.  กองสวัสดิการสังคม    
 

วิสัยทัศน์  ( Vision) 
 วิสัยทัศน์ “ พัฒนาเพื่อความสุขของประชาชน” 
 “พัฒนา” = โครงสร้างพ้ืนฐาน  บริหารการศึกษา 
 “เพื่อ”  = อาชีพที่ม่ันคง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสวัสดิการสังคม 
 “ความสุข” = สู่ประชาชนอย่างยั่งยืน 
 “ประชาชน” = มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 

พันธกิจ ( Mission) 
 1.  บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง 
และความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน 
 2.  พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้น าสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
 3.  ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 4.   ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
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ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
 

     คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว  
เห็นควรให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  โดยให้มีขอบเขต  เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้    

๑. การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาและ  
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละ
สายงาน  ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

๒. ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว  ต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้  ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง  หรือตามที่
ผู้บริหารเห็นสมควร  ดังนี้ 

 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 หลักสูตรความรู้  และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 หลักสูตรด้านการบริหาร 
 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๓. วิธีการพัฒนาบุคลากร  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว  เป็นหน่วย
ด าเนินการเอง  หรือด าเนินการร่วมกับ  ก.อบต.จังหวัดเชิงเทรา  หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  ดังนี้ 

 การปฐมนิเทศ 
 การฝึกอบรม 
 การศึกษาหรือดูงาน 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรืการสัมมนา 
 การสอนงาน  การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว  

ต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึง
ความประหยัดคุ้มค่า  เพ่ือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ๔.๑   การเตรียมการและการวางแผน 

 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 การพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษา

วิเคราะห์ดู   ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

๔.๒  การด าเนินการพัฒนา 
 การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจ าเป็นในการปฏิบัติแล้ว  
ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็น
ที่ให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การ
ให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การสัมมนา  เป็นต้น 

 วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา  โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง  หรือเข้า
ร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน  หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑.การเตรียมการและวางแผน 
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

๒.  การด าเนินการวิธีการ 
 การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง  หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน  หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม  เช่น 

 การปฐมนิเทศ 
 การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ 
 การดูงาน 
 การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
 การฝึกอบรม 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

๓.  การติดตามและประเมินผล 
 จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล  
เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ  ความรู้ความสามารถ  และ
ผลการปฏิบัติงาน 



๕ 

 
บทที่  2 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard ) 

.................................................... 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard)  ทีส่ านักงาน ก.พ.
ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบด้วย 
 

  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริการทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   (ข)  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของ
ส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุ
ช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
   (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง            
ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent  Management) 
   (ง)   ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมี
แผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 

  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น 
 การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย  และกิจกรรมด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 
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(ข)  ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง  

เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   (ค)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity)  ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

(ค) มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 
พันธกิจของส่วนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   (ค)  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือ
พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนก
ความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงาน
ส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง  การที่ส่วนราชการจะต้อง 
   (ก)  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย  โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติ
ธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
   (ข)  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ 
ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
   (ก)   ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ
และการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  โดยไม่
สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 



๗ 

 
   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
   (ค)  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
    
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด 
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บทที่  3 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว  ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว ตามข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1.  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย ผู้บริหารเป็น
หัวหน้าคณะท างาน  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะท างาน และหน่วยงานบริหารงานทั่วไปเป็น
เลขานุการ โดยคณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการระดม
ความคิดเห็นของผู้บริหารข้าราชการ พนักงานในส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือจัดท าแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว ท าให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.  จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นค าถามดังนี้ 
  3.1  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องการให้เกิดขึ้น
ใน 1 - 3 ปี ข้างหน้าคืออะไร 
       *   งานกระบวนงาน 
       *   คน 
       *   ทรัพยากร 
       *   ผู้รับบริการ 

3.2  อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และอยากจะให้รักษาไว้ 
ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 
  3.3  อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประสบผลส าเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
  3.4  อะไรบ้างที่หน่วยงานบริหารงานทั่วไปควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา หรือท่าน
คาดหวังให้หน่วยงานบริหารงานทั่วไปสนับสนุน      
  สรุปประเด็นค าตอบการด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   4 ข้อ ได้ดังนี้ 

1)    เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องการให้เกิดข้ึนใน 1-3 ปี 
ข้างหน้า  ประกอบด้วย 
  *   งานกระบวนงาน 
   (1)   ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   (2)   มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   (3)   มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส านัก/กอง/ส่วนราชการ สามารถ
ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   (4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตาม
ผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง 
  *  คน 
   (1)   บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ 

(2)    มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 
(3)    บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน 

ได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   (4)   จ านวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

*   ทรัพยากร 
(1)   มีอุปกรณ์ในการท างานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง 
(2)   น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
(3)    มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง 

  *   ผู้รับบริการ/ประชาชน 
   (1)   ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง 
   (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 
   (3)   เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2)   อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไป
หรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 

  (1)    ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
  (2)    บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ท างานแบบฉันท์พ่ีน้อง 
  (3)    บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละต าแหน่ง 
  (4)    สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  (5)    มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
  (6)    มีสวัสดิการให้บุคลากร  

3)  อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ประสบผลส าเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

 (1)   สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 (2)   สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 (3)   การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 (4)   การกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับส านัก/กองเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 
 (5)   ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

4)   อะไรบ้างที่หน่วยงานบริหารงานทั่วไปควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวัง
ให้หน่วยงานบริหารงานทั่วไปสนับสนุน 
  1)  มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 
  2)  มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
  3)  ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 

 
 



๑๐ 

 
4.   ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้ว จึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1.   มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ 
      ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
2.   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 
      ร่วมกัน 
3.   มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
5.   มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
6.   มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
7.   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้   
      และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
 
 

การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม 
และมีการบูรณาการร่วมกัน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
     ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 
2.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ 

1.  ค่านิยมในการท างานของผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน 
3.  ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศน์ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่
ชัดเจน 
3.  มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ าเสมอ 

1.  ผู้บริหารและพนักงานให้ความส าคัญ 
2.  ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท างานของ 
    ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี 
วิสัยทัศน์ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วนร่วม   
งานบรรลุผลตามเป้าหมาย  ท างานมีความสุข 
2. จ านวนครั้งในการประชุม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็น

ของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
    และรัฐบาล 
2.  วิเคราะห์อัตราก าลังในการจัดแผนอัตราก าลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 

1. ข้อจ ากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 

1.  จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 
 

1. จ านวนครั้งในการปรับแผนอัตราก าลัง 
2.  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ
ภาคบังคับตามกฎหมาย 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร 
      บุคคล 
2.  จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการ
ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
2.  ปัญหาหนี้สินของพนักงาน 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง   ชีวิตที่ดี 
     กับข้าราชการ 
2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 
 
 
 
 



๑๓ 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
ก าหนด 
2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
    และบริการ 
3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 

1.  บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
      ให้กับบุคลากร 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน 
    และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
2.  จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
 

1.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   ก าหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน 
 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2.  มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
     บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
2.  ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ 
3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 



๑๕ 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.   มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
2.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.   มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7    มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)   
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี  อย่างสม่ าเสมอ 
 

1.  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.   มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร  
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 
 

1.  จ านวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3.  ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 



๑๖ 

 
 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด   
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR  และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้ท างานแบบ
มีส่วนร่วม การท างาน
เป็นทีม และมีการบูร
ณาการร่วมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี 
วิสัยทัศน์ และเข้าใจในระบบบริหารราชการ
ยุคใหม่ 
2.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็น
ของข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการท างานแบบมี
ส่วนร่วม   งานบรรลุผล
ตามเป้าหมาย  ท างาน
มีความสุข 
2. จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

2564 - 2566 
 
 

2 มีการวางแผนและ
บริหารก าลังคน
สอดคล้องกับภารกิจ 
และความจ าเป็นของ
ส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  
 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 
 

1. จ านวนครั้งในการ
ปรับแผนอัตราก าลัง 
2.  ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
 

2564 - 2566 
 

3 ส่งเสริมสวัสดิการและ
สิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย 
 

1.  ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และ
สวัสดิการให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การท างาน 
 

1.  จ านวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก าหนด 
2.  ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ 

2564 - 2566 
 

4 มีระบบการบริหาร
ผลงานที่เน้น
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่า 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ 
2.  มีการติดตามและระเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการ
ท างาน และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
2.  ระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

2564 - 2566 
 

 
 
 

 



๑๗ 

 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

5 มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการ ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์
การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงาน
ในเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือ
รายงานเกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานบุคคลไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล 

2564 - 2566 
 

6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้  และพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1.   มีการจัดอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่าง
สม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์
ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4. มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร  

1.  ระดับความส าเร็จในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
การรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่มี
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   

2564 - 2566 
 

7 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เพื่อปรับปรุงการ
บริหารและการบริการ 
 

1.   มีการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้
ด้าน IT ของบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลด
ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
 

1.  จ านวนกิจกรรมด้านการ
บริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับอบรมหรือพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยี 
3.  ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ลดลง 

2564 - 2566 
 



๑๘ 

 
การติดตามประเมินผล 

1.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน้ าเปรี้ยว  ประกอบด้วย 
 

1.     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานคณะกรรมการ 
2.     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล             คณะกรรมการ 
3.     ผู้อ านวยการกองช่าง        คณะกรรมการ 
4.         ผู้อ านวยการกองคลัง         คณะกรรมการ 
5.     ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม        คณะกรรมการ 
6.         ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ        คณะกรรมการ 
7.     หัวหน้าส านักปลัด                 คณะกรรมการ/เลขานุการ 
8.     นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร   
ก าหนดวิธีติดตามประเมินผล  ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว ได้พิจารณาและให้ความส าคัญบุคลากรในทุกระดับ 
ทั้งคณะผู้บริหาร  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้ างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางน้ าเปรี้ยว  เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้  และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร  และ
คุณธรรมและจริยธรรม   ดังนี้ 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
1. นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) 
2. นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด  อบต.) 
3. หัวหน้าส านักปลัด  อบต. 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นักทรัพยากรบุคคล 
6. นิติกร 

กองคลัง  ประกอบด้วย 
1. นักบริหารงานการคลัง  (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ 
6. เจ้าพนักงานธุรการ 

กองช่าง  ประกอบด้วย 
1. นักบริหารงานช่าง  (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
2. นายช่างโยธา 
3. นักวิชาการเกษตร 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
1. นักบริหารงานการศึกษา  (ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ) 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. คร ู 

 
 



๒๐ 

 
กองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย 

1.  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 
2. นักพัฒนาชุมชน 
3. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  ประกอบด้วย 

1. ลูกจ้างประจ า  นักประชาสัมพันธ์ 
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
4. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
5. ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
8. คนงาน 
9. พนักงานขับรถยนต์ 
10. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
13. คนงาน 
14. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
15. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
16. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
17. คนงาน 
18. คนงาน 
19. ผู้ดูแลเด็ก 
20. ผู้ดูแลเด็ก 
21. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 


