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ค าน า 
 
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความส าเร็จ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว จึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ตามแนวทาง “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ  
HR Scorecard  โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ได้แก่  

1.  ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

   

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



 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี         
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเพชรบุรี ห่างจากตัวอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร      
ยกฐานะจาก สภาต าบลบางแก้ว เป็น องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 (ล าดับที่ 
1719) อยู่ห่างจากอ าเภอบ้านแหลมไปทางทิศเหนือ ประมาณ 19 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ        ต าบลปากทะเล อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
                                    ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศใต้            ติดต่อกับ        ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
                                    ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ        ทะเลอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ        ต าบลบางจาน ต าบลช่องสะแก และต าบลโพพระ อ าเภอเมือง 
                                    เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

เนื้อท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 24.76 ตารางกิโลเมตร (15,475 ไร่)               
ภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว มีพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพชายฝั่ง
ทะเลจะเป็นหาดโคลนซึ่งเหมาะแก่ระบบนิเวศปุาชายเลน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของชุมชนที่อาศัย
อยู่บริเวณชายฝั่งได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีจ านวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน คือ 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านบางแก้ว 188 266 294 560 
2 บ้านนาแค 152 239 245 484 
3 บ้านท าเนียบ 206 378 372 750 
4 บ้านบนดอน 308 411 460 871 
5 บ้านหนองแห้ว 238 418 426 844 
6 บ้านนาบัว 194 300 362 662 
7 บ้านร่องใหญ ่ 90 175 199 374 
8 บ้านเหมืองกลาง 101 168 168 336 

รวม 1,477 2,355 2,526 4,881 
  
***สถิติประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลประชากรต าบลบางแก้ว ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
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 อาชีพของราษฎร์ในต าบลบางแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง ท านาเกลือ รับจ้าง             
และท านา มีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 
 

ที ่ อาชีพ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
1 เกษตรกร 472 31.95 
2 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 43 2.92 
3 พนักงานหน่วยงานเอกชน 40 2.71 
4 ธุรกิจส่วนตัว 80 5.42 
5 รับจ้างทั่วไป 513 34.73 
6 ประมง 329 22.27 

รวม 1,477 100 
 

ด้านพาณิชยกรรมและบริการ 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
 1. ประเภทกิจการผลิตเกลือปุนเสริมไอโอดีน 1 แห่ง 
 2. ประเภทกิจการผลิตเกลือปุน เกลือเม็ด เกลืออบ จ านวน 1 แห่ง 
 3. ประเภทกิจการเพาะเลี้ยงกุ้ง จ านวน 4 แห่ง 
 4. ประเภทกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 1 แห่ง 
 5. ประเภทกิจการผลิตน้ ามัน จ านวน 1 แห่ง 
 6. ประเภทกิจการคลังน้ ามันปิโตรเลียม จ านวน 1 แห่ง 
 7. ประเภทกิจการปั๊มน้ ามัน (ปตท.) จ านวน 1 แห่ง 
 8. ประเภทกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสม 
  พร้อมปลูก จ านวน 1 แห่ง 

ด้านการศึกษา 

 - โรงเรียนบ้านบางแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่ ที่ 1 
 - โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 
 - กศน.ต าบลบางแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

 - วัดโคมนาราม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 
 - วัดพิกุลแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 4 
 - วัดราษฎร์ศรัทธา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 
 - ศาลเจ้าพ่อฟูา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 
 - ศาลเจ้าปึงเถ้ากง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 
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ด้านสาธารณสุข 

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาบัว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 
 - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 4 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 70 คน 

 สภาพปัญหา 

 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว บนความจ าเป็น
พ้ืนฐานและความต้องการของประชาชน แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ได้ดังนี้ 

 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                         -   ปัญหาถนนภายในหมู่บ้านช ารุดเสียหาย   
                         -   ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง 
 -   ท่อระบายน้ าอุดตัน 
 -   บางพ้ืนที่ไม่มีท่อ/รางระบายน้ า 
 -   บางพ้ืนที่ยังขยายเขตไฟฟูาไม่ทั่วถึง 
 -   บริเวณทางสาธารณะยังติดตั้งไฟฟูาไม่ทั่วถึง และบางแห่งเกิดการช ารุดเสียหาย 
 -   คูคลองหลายสายตื้นเขิน 
 -   ระบบประปายังไม่ทั่วถึง 
 -   ประตูระบายน้ าช ารุดเสียหาย 
 -   บางพ้ืนที่ไม่มีประตูระบายน้ า 
  -   ประชาชนไม่ดูแลการเปิดปิดประตูระบายน้ า 

                     2. ด้านเศรษฐกิจ 
 -   ขาดพันธุ์พืชที่ดี 
 -   ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 
 -   เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีซึ่งมีราคาแพง 
 -   ขาดความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 -   ไม่มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
 -   ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

 3. ด้านสังคม 
 -   มีการขโมยสิ่งของเครื่องใช้ทางการเกษตร 
 -   ขาดความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -   บุคลากรในการด าเนินงานมีไม่เพียงพอ 
 -   ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ 
 -   ขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันยาเสพติด 
 -   ครอบครัวมีเวลาให้กันน้อยลงเพราะภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้ต้องท างานมากขึ้น 
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   4. ด้านสาธารณสุข 
 -   ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและควบคุมโรค 
 -   ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย 
 -   ขาดสถานที่ออกก าลังกาย 

 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -   พ้ืนที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
  -   ไม่มีแนวปูองกันการกัดเซาะ 
  -  ประชาชนไม่มีความรู้และไม่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 -   ประชาชนขาดการให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 -   การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง ท าให้ค่อย ๆ สูญหายไป 

7. ด้านการเมืองและการบริหาร  
 -   ประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคมน้อย 
  -   หอกระจายข่าว/เสียงตามสายช ารุด 
 -   ไม่มีแผนที่ภาษ ี
 -   ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี 

 ความต้องการของประชาชน 

 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                        -   ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 
                        -   ลอกท่อระบายน้ า 
 -   วางท่อระบายน้ า 
 -   ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 -   ขยายเขต/ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูา 
 -   ขุดลอกและก าจัดวัชพืช 
 -   ขยายเขตประปา 
 -    ก่อสร้าง/ซ่อมแซมประตูระบายน้ า 

                     2. ด้านเศรษฐกิจ 
 -   มีพันธุ์พืชที่ดีไว้เพาะปลูก 
 -   ขุดลอกคลอง 
 -   ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ 
 -   ส่งเสริมอาชีพ 
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 3. ด้านสังคม 
 -   มีการออกตรวจเพ่ือเฝูาระวัง 
 -   ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 
 -   ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ลานดนตรี กีฬา 
 -   จัดกิจกรรมเก่ียวกับการปูองกันยาเสพติด 
 -   ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

   4. ด้านสาธารณสุข 
 -   จัดอบรมให้ความรู้ในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 -   จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย 
 -   ก่อสร้างสวนสุขภาพ 

 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -   ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งพัง 
  -   ปลูกปุาชายเลน 
  -   จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
                             และสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 -   จัด/ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในวันส าคัญ 
 -   จัด/ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ด้านการเมืองและการบริหาร  
 -   ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
  -   ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 
 -   จัดท าแผนที่ภาษี 
 -   ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี 

 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
      “ ท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” 
  2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
      “ เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ ” 

 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
  1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3. จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4. ส่งเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
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  พันธกิจของจังหวัดเพชรบุรี 
  1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
  2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร
ให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
  4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการ
จัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 
  5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
  6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีด
สมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางแก้ว จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ ศักยภาพและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ฯลฯ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบประปาหมู่บ้าน 
3. ขยายเขตบริการไฟฟูาให้ทั่วถึง 
4. พัฒนาระบบจราจร 
5. วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
6. ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
2. พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ 
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ 
4. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
5. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
7. ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 

1. รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม                    
และการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 
2. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                      
 และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. บ าบัดและจัดการขยะ 
5. ปูองกันอุทกภัย 
6. พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ 
 ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 
5. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
 
 
 
 
 

-7- 



 

 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

1. พัฒนาต าบลบางแก้ว ให้เป็นต าบลน่าอยู่ โดยพัฒนาต าบลยึดหลักธรรมาภิบาล และ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. พัฒนาต าบลให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี                 
โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและอ าเภอ 

3. บริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
4. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาต าบลในทุก ๆ ด้าน และ

ประสาน 
งานกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมมือกันพัฒนาต าบล 

5. ปฏิบัติตามและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด และอ าเภอ โดยไม่ขัดต่อ 
กฎหมาย 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร (SWOT) 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global  Demand  และ 
Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยประกอบด้วย การวิเคร าะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Streengths : S) 

 1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีพอสมควร มีเส้นทางคมนาคม
สายหลักสองเส้นทางตัดผ่านและมีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 2. ชุมชนมีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว ประชาชนได้เข้ามามีโอกาสมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 4. มีแหล่งน้ าธรรมชาติบางแก้ว และแม่น้ าปุาสักไหล่ผ่าน 
 5. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 
 2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิค  
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 3. ประชาชนไม่เข้าใจถึงความส าคัญ บทบาท หน้าที่ การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้อย 
 4. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อม  เพิ่มมากข้ึน 

โอกาส (Opportunities : O) 

 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 
 2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 4.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
 5.  รัฐบาลมีนโยบายด าเนินโครงการรถไฟผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๖.  จังหวัดเพชรบูรณ์มีนโยบายเน้นหนักเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 ๗.  ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats : T) 
 1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  การเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบายรัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารท้องถิ่นมีปัญหาและอุปสรรค 
 3.  กระแสนิยมความทันสมัย ท าให้ประชาชนหันไปหาวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
 4.  ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท าให้เกิดภัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
 5.  ประชาชนมีปัญหาทางสุขภาพ และโรคภัยเพิ่มมากขึ้น 

     การวิเคราะห์ SWOT  ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว  
การประเมินศักยภาพขององค์กร (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้ 

  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
จุดแข็ง (Streengths : S) 
1. มีการท างานเป็นทีม ปกครองแบบครอบครัวเกิดความอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวมีความสามัคคี

บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายในองค์กร 
2. สภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสม  
3. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
4. ขอบเขตและภาระงานมีความชัดเจน โดยมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานตาม

โครงสร้างส่วนราชการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานยังไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก

บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วน  ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในระบบการบริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิค และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

2. ขาดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และระบบการสื่อสารซึ่งกันและกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  
โอกาส (Opportunity) 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วสนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้าน

การศึกษา ฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ 
๒. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความสามารถได้อย่าง

เต็มที่เพ่ือพัฒนางาน 
3. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 

อุปสรรค (Threat)  
๑. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง  
2. ระเบียบกฎหมายบางเรื่องยังไม่มีความชัดเจน และไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
3. ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณด าเนินงานยังไม่เพียงพอ 
4.  การปรับเปลี่ยนทัศนคติและบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลท าได้ยาก  
 
 

 

-10- 



 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่ง      
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็น   
กรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้การบริหารงานบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ จึงได้ก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
การจัดแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว เป็น อบต. ขนาดกลาง มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น      
๓ ส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  มี่หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล                      
 ตามโครงสร้าง มีหัวหน้าส านักปลัด ท าหน้าที่นักบริหารงานทั่วไป, นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน, นักทรัพยากรบุคคล,  นักพัฒนาชุมชน, นักวิชาการศึกษา, นิติกร, เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ท าหน้าที่แต่ละต าแหน่ง ส านักงานปลัด   มีทั้งงานด้านสารสนเทศ  ระบบ
เทคโนโลยีงานนโยบายและแผน งานโครงการต่างๆ  งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียน ร้องทุกข์ ระบบงาน
ธุรการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอๆ และงานอ่ืนๆ ที่ถ่ายโอน  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานแล้ว 
รายละเอียดต่อไปนี้ 

   พนักงานส่วนต าบล 
 1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 2. นักวิชาการศึกษา ชก.               จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 3. นักพัฒนาชุมชน ชก.              จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 

 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 5. นักทรัพยากรบุคคล ชก. จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 6. นิติกร ปก. จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 

 7. เจ้าพนักงานธุรการ ชง. จ านวน  1  อัตรา (เดิม)  

 พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
 8. ครู                                            จ านวน  3  อัตรา (เดิม)  

   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 9. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 10. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                             จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 11. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 

 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 12. พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถขยะ)               จ านวน  1  อัตรา (เดิม 
 13. คนงานประจ ารถขยะ                                จ านวน  2  อัตรา (เดิม) 
 14. คนงาน                                                 จ านวน  3  อัตรา (เดิม) 

 15. นักการ จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
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 2. กองคลัง  
 ตามโครงสร้าง มีผู้อ านวยการกองคลัง ท าหน้าที่นักบริหารงานการคลัง, นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และพนักงานจ้างตามภารกิจท าหน้าที่แต่ละต าแหน่ง         
ในปัจจุบันปริมาณงานของกองคลัง มีจ านวนปริมาณงานทั้งงาน ด้านเกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การจัดเก็บภาษ ี
งานจัดเก็บรายได้ ค่าขยะมูลฝอย งานด้านบัญชีระบบ e-LAAS เพ่ือให้รายได้ และงบต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และความก้าวหน้าของทางราชการ รายละเอียดต่อไปนี้ 
 พนักงานส่วนต าบล 

 ๑. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 
 2. นักวิชาการคลัง ชก. จ านวน 1 อัตรา (เดิม)            
 3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.            จ านวน 1 อัตรา (ว่างเดิม) 
 4. เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. จ านวน 1 อัตรา (เดิม)            

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 1. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง                               จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 
 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                    จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 
 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา (เดิม)  

3. กองช่าง                                          
 ตามโครงสร้าง มีผู้อ านวยการกองช่าง  ท าหน้าที่นักบริหารงานช่าง นายช่างโยธา                     
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ท าหน้าที่แต่ละต าแหน่งสอดคล้องกับปริมาณงานต่างๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอในงาน
บริหารจัดการภายในกองช่าง และการบริหารราชการทั่วไป เช่น การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน      
การติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ งานสารบรรณ งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร 
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น รายละเอียดต่อไปนี้ 

      

พนักงานส่วนต าบล 
 1. ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 
 2. นายช่างโยธา ชง. จ านวน 1 อัตรา (เดิม)  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 

 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 4. คนงาน จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 
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เป้าประสงค์ 
มอบอ านาจในการตัดสินใจไปสู่ผู้บริหารระดับต้น เพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ

บริหารงาน การบริหารประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตาม
ภาระหน้าที่ของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่วางไว้ 

กลยุทธ์ 
1)  กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
2) มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ

ทิศทางท่ีวางไว้ 
3) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่เปูาหมายด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5) มีการติดตามประเมินผลด้วยการประชุมเพ่ือติดตามงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว แบบองค์รวม มีดังนี้ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์              
ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร               
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis  มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง     
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
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2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่ม  ท าให้มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ 
2. ผู้น ามีความเข้มแข็ง 
3. มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่อยู่เสมอ 
4. มีการน าวัตถุดิบในพ้ืนที่มาสร้างอาชีพได้หลากหลาย 

จุดอ่อน (Weak = W) 
1. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน 
2. โครงสร้างของบุคลากรในการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ยังไม่ครบทุกต าแหน่ง 
3. ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
4. บุคลากรยังขาดทักษะความคิดริเริ่มในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ 

โอกาส (Opportunity = O) 
1.   เป็นพ้ืนที่ทางผ่านเชื่อมต่อระหว่างต าบล และเป็นเส้นทางที่จังหวัดจะพัฒนาเป็นเส้นทาง
เชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวจากจังหวัดสมุทรสงคราม ถึงอ าเภอชะอ า 
2.   เป็นพ้ืนที่ตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรมากข้ึน 

อุปสรรค (Threat=T) 
1. การปฏิบัติงานยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากติดขัดในเรื่องระเบียบ

กฎหมายต่าง ๆ 
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2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 

 
เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จตามเปูาหมายรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

 
กลยุทธ์ 

1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี และภารกิจอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ในทุกระดับชั้นตามสายงานและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 

4) ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการด้วยความเป็น
ธรรมและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 

5) น าหลักสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านการสรรหา 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนและการปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 
 

3. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

ส านักงานปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว  
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  8  งาน  และมีการก าหนดอัตราต าแหน่งตาม
กรอบอัตราก าลังเดิม ดังนี้  

ก าหนดต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานส่วนต าบล 

 1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 2. นักวิชาการศึกษา ชก.               จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 3. นักพัฒนาชุมชน ชก.              จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 

 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 5. นักทรัพยากรบุคคล ชก. จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 6. นิติกร ปก. จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 

 7. เจ้าพนักงานธุรการ ชง. จ านวน  1  อัตรา (เดิม)  
 พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
 8. ครู                                            จ านวน  3  อัตรา (เดิม)  
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 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 9. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 10. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                             จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 11. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 

 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 12. พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถขยะ)               จ านวน  1  อัตรา (เดิม 
 13. คนงานประจ ารถขยะ                                จ านวน  2  อัตรา (เดิม) 
 14. คนงาน                                                 จ านวน  3  อัตรา (เดิม) 

 15. นักการ จ านวน  1  อัตรา (เดิม) 
 

กองคลัง ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน  
การหักภาษีเงินได้และการส าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขอ
อนุมัติเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม  
การจัดท าบัญชีทุกประเภท การจัดสรรเงินต่าง ๆ งานรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงานแผน
ที่ภาษี งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 4 งาน และมีการก าหนดอัตราต าแหน่งตามกรอบ
อัตราก าลังดังนี้  

ก าหนดต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
 พนักงานส่วนต าบล 

 ๑. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 
 2. นักวิชาการคลัง ชก. จ านวน 1 อัตรา (เดิม)            
 3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.            จ านวน 1 อัตรา (ว่างเดิม) 
 4. เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. จ านวน 1 อัตรา (เดิม)            

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 1. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง                               จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 
 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                    จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 

   3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา (เดิม)  
 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย       
งานแผนที่ งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้าง งานด้านไฟฟูา งานประสานสาธารณูปโภค        
งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 4 งาน และมีการ
ก าหนดอัตราต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม ดังนี้  
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ก าหนดต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานส่วนต าบล 

 1. ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 
 2. นายช่างโยธา ชง. จ านวน 1 อัตรา (เดิม)  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 

 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 4. คนงาน จ านวน 1 อัตรา (เดิม) 

 

4. นโยบายด้านสวัสดิการและความสัมพันธ์ในองค์กร 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน    
ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด          
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ในองค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคล 

5.  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

     เป้าประสงค์ 
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะน ามาใช้  หรือ

ถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้    
จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการ

จัดการความรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้

ระหว่างบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

ต่างๆ ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
 

1. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 1. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

 
2.  เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว อันประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างน้อยด้านละ 1 ครั้งต่อคนต่อปี 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ 

ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน        
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในด้านตัวบุคคล
และตามต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาด้าน
ความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) เฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีตลอดจน
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
นั้น ต้องท าการพัฒนาในเรื่องท่ีจ าเป็น 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะที่ดี ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความสุขในการท างาน 
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ส่วนที่  2 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 

.................................................... 
 
วิสัยทัศน์ 

 “บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ 
3. เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 

  1.  การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
  2.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
  3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4.  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
  6.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
  7.  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
  8.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  9.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 
 10.  การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11. การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
12. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
13. ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
14. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการท างานขององค์กรโดยเน้นการท างานเป็นทีม  
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  องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ได้จัดท ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที่ ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบ
มาตรฐานประกอบด้วย 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    
ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   (ข)  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วน
ราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
   (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง        
ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

   (ง)  ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ            
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่นการสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

(ข) ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   (ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล          
ต่องบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity)

ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 
   (ง)  มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
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  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเปูาหมายพันธกิจ
ของส่วนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   (ค)  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของส่วนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
 

  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง 
   (ก)  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย  โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
   (ข)  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ 
ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
  
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
   (ก)  ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 
   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
   (ค)  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 
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ส่วนที่  3 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 1 
ความ

สอดคล้อง
เชิง 

ยุทธศาสตร ์
 

1.  ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้

เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทาง

ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1. จ านวนครั้งในการปรับ
แผนอัตราก าลัง 

2.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การจัดท าแผนผังเส้นทาง

ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1 การจดัท าคู่มือเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ

พนักงาน 
2. โครงการให้

ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้
ด้าน IT ของบุคลากร 

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยีมาใช้

เพือ่ลดปรมิาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ ์

 

1.  จ านวนกิจกรรมด้าน
การบริหารงานบุคลากรที่

ใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ

ให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใช้วัสดุ

ครุภณัฑ์ลดลง 

1.  แผนงานส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรมพัฒนา

ความรู้ด้าน IT จาก
หน่วยงานภายนอก 

2. แผนงานการจัดท า
บันทึกทะเบียนประวัต ิ

ด้วยคอมพิวเตอร ์
3. แผนงานการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด ์
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

มติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 1) 

1. มีระบบการประเมินผล
งานท่ีเที่ยงตรง เชื่อถือได ้

2.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 

3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ 
กลางในการท างาน และ

บริการ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อผล

การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

 

1.  แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร

ที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. แผนงานการส ารวจ

ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

ที่ 2) 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา

ความรู้  ทักษะ อย่าง
สม่ าเสมอ 

2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้

ให้กับบุคลากร 
3.  มีการเกบ็รวบรวม 

องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู ่

4. มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

1.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การเผยแพร่องค์ความรู ้
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่

ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่
มีการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร 
 

1.  โครงการอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

2.  แผนงานการเผยแพร่
องค์ความรู้ในองค์กร 

3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ในองค์กร 

4.  แผนงานการจดัท าแผน 
พัฒนาบุคลากร 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 4 

ความพร้อม
รับผิดด้าน

การ
บริหารงาน

บุคคล 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรม

เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

2. จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ

พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล

ข่าวสารดา้นการ
บริหารงาน บุคคลอย่าง

สม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานใน

เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.  มีการจดัเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกีย่วกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้

เพื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมด้านคณุธรรม

จริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส

ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
การใช้ดุลพินิจและรายงาน

เกี่ยวกับด้านการ 
บริหารงานบุคคล 

2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรใน

สังกัด 
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่าง 

ชีวิตกับการ
ท างาน 

 
(ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1) 

1.  ให้พนักงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและใน

ชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างาน และสวสัดิการ
ให้กับบุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการท างาน 

 

1.  จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก าหนด 

2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด

สวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2.  แผนงานส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ

การจัดสวัสดิการ 
3. โครงการส่งเสรมิ 

สนับสนุนเพื่อด าเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 2) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรให้ม ี
วิสัยทัศ และเข้าใจใน

ระบบบรหิารราชการยุค
ใหม ่

2.  จัดประชุมเพื่อการรับ
ฟังความคิดเห็นของ

ข้าราชการในทุกระดับ
สม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จของ
การท างานแบบมีส่วน

ร่วม   งานบรรลผุลตาม
เปูาหมาย  ท างานมี

ความสุข 
2. จ านวนครั้งในการ

ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามเปูาหมาย 
2.  แผนงานการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารและ 

พนักงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

************************ 
องคการบริหารสวนตําบล บางแกว  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว และเพ่ือให
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีระบบบริหารงานท่ียึดถือหลักธรรมาภิบาล       
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี องคการบริหารสวนตําบล บางแกว     
จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 

๑. นโยบายดานการวางแผนอัตรากําลัง 
มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ใหสามารถบริหารงานดานการกําหนดตําแหนง การใหตําแหนง    

ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางเปนไปอยางตอเนื่อง เพ่ือปฏิบัติภารกิจโครงการกิจกรรมภายใตกรอบ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแหงชาติ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานตามแผนงานตางๆ        
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๒. นโยบายดานการสรรหา บรรจุ และการแตงตั้งบุคลากร 
๒.๑ การสรรหาบุคลากรสายงานผูบริหารและสายงานผูปฏิบัติท่ีวาง โดยวิธีการบรรจุแตงตั้ง        

การรับโอน การยาย การคัดเลือก ฯลฯ โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ ข้ันตอน ท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรีกําหนด 

๒.๒ การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาสและ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ดวยกระบวนการท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม โปรงใส และเปนไปตามประกาศ
กําหนดหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรีกําหนด 

 

๓. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหพนักง านสวนตําบล พนักงานจาง ทุกคนตําแหนงตามแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว  ไดมีความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการไดรับการพัฒนาสมรร ถนะ
เก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ มีความรูและเกิดทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบ รวมถึงสงเสริม
ใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู เพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจและเปาหมายขององคกร 

 

๔. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
มีวิธีการในการกําหนดปจจัยทําใหม่ันใจวาสถานท่ีทํางานมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย และบุคลากร

ในหนวยงานมีสวนรวมในการสรางสภาพแวดลอมการทํางาน การสงเสริมสวัสดิการตางๆ ตามสิทธิท่ีพึงมีพึงได          
มีวิธีการในการกําหนดปจจัยสําคัญ ๆ ซ่ึงมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและเสริมแรงจูงใจในการทํางานรวมถึงมี
การประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานของหนวยงาน  

 

๕. นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีการดําเนินการใหเปนไปประกาศหลัก เกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   

สวนตําบล พนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา และหนักงานจาง สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ
นั้นๆ รวมถึงตามแนวทาง ดังนี้ 

 



-๒- 
๕.๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุร ีเรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๕.๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด เพชรบุรี  เรื่องหลักเกณฑท่ัวไป เก่ียวกับ

พนักงานจาง  ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๕.๓ ประกาศองคการบริหารสวนตําบล บางแกว  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
๕.๔ ประกาศอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
 

๖. นโยบายสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองคกร 
มีการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต นโยบายคุณธรรมและความ โปรงใส  

นโยบายตอตานการใหสินบน  มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  บันทึกขอตกลงตาม
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต  รวมถึงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมอ่ืน ๆ เพ่ือใหบุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และยึดหลักธรรมาภิบาลในการ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    

 
                       

                                                               (นายเอกชัย   เตียเจริญ)  
                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกว    
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