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ของ 
 

องคการบรหิารสวนตําบลนาอุดม 
อําเภอนิคมคําสรอย   จังหวัดมุกดาหาร 



 

 
 
 

สารบัญ 
 

           หนา 

 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   1 
 
  การวิเคราะหปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกองคกร (SWOT)  4 
 
  นโยบายดานโครงสรางการบริหาร     6 
 
  นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล  8 
 
  นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง    8 
 
  นโยบายดานสวัสดิการและความสัมพันธในองคกร    11 
 
  นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู  11 
 
  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาบุคลากร    12 
 
สวนท่ี 2  แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล      13 
 
สวนท่ี 3  แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล (แผนงาน/โครงการท่ีรองรับ)  16 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

คํานํา 
 
 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบั ติราชการ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล                
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรประสบ
ความสําเร็จ  

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จึงไดจัดทํานโยบายและกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  หรือ  
HR Scorecard  โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ไดแก  

1.   ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

   

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

 



 

3.  เปาหมายการ 
 

 
นโยบายและกลยุทธ 

ดานโครงสรางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) 

บทที่ 1  บทนํา 

 
 1.  หลักการและเหตุผล 
 

  บุคคลเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานของทุกองคกร  ถาขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  จะสงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิผล ลาชา และเกิดความเสียหายตอ
องคกร  ดังนั้นองคกรจําเปนตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  จึงไดจัดทํานโยบาย กล
ยุทธการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจําป พ.ศ.2564  ข้ึนเพ่ือเปนการกําหนดใหพนักงานสวน
ตําบลทุกคนตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนง  โดยสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564–2566) และ
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564–2566) ตอไป 

 
 2.  วัตถุประสงค  
  

 2.1 เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร  และเพ่ิมพูนความรู ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  
 2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน 
 2.3 เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม 
 2.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล
นาอุดม 
 2.5 เพ่ือดํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตอไป 
 

 
   
 

 3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมในระยะส้ัน 
ของผูบริหาร 
  (1)  พนักงานในองคกรสามารถนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง 
  (2)  การบริหารงานขององคกรเปนไปอยางโปรงใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
   

 (3)  พนักงานมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคกรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ของพนักงานสวนตําบล 
  (1) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูบริหารทุกคนใหไดรับการ
พัฒนาในแตละป อยางนอย  1  หลักสูตร/โครงการ   
  (2) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติทุกคนใหไดรับการ
พัฒนาในแตละปอยางละ  1  หลักสูตร/โครงการ 
  (3) องคกรใหการสนับสนุนลูกจางประจํา/พนักงานจาง ใหไดรับการพัฒนาในแตละปอยางนอย  
1หลักสูตร/โครงการ 

ของประชาชน 
(1) พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  สามารถใหบริการประชาชนอยาง 

รวดเร็ว 
  (2) พนักงานองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ตอนรับประชาชนเปนอยางดีสามารถทํางาน
ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการ 
 

 3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมในระยะยาว 
ของผูบริหาร 
  (1)  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  (2)  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  สามารถปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในดานการบริหาร
จัดการ 

ของพนักงานสวนตําบล 
(1) องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  เปนองคกรท่ีนาอยู 

(2) องคกรใหการสนับสนุนในดานการศึกษา  และความเจริญกาวหนาในหนาท่ีราชการ 

ของประชาชน 
  (1)  องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี  มีความโปรงใสในการบริหารงาน 
  (2)  องคกรสามารถเปนท่ีพ่ึงของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางดียิ่ง 
  (3)  องคกรสามารถทํางานตอบสนองความตองการของประชาชนได   
  (4)  พนักงานในองคกรสามารถสรางสัมพันธอันดีกับประชาชนและสามารถทําใหประชาชนพึง
พอใจในการใหบริการ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

วิสัยทัศน (ViSion)  การบริหารงานบุคคล 
 

“บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จะมีความกาวหนาม่ันคงในชีวิต มีความรู
ความสามารถ มีความชํานาญการในหนาท่ี มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความพึง
พอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี” 

 

พันธกิจ (Mission) 
 

1.  สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ตามสายงานของแตละคน  ท่ีเห็นวาเหมาะสม
และเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

2.  การประชุมพนักงานสวนตําบล,พนักงานจาง 
3.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานใหทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิทธิภาพของงาน 
4.  การปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือหาแนวทางแกไข  และพัฒนาใหดีข้ึน 
 

ยุทธศาสตร 
 

1.  จัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
2.  จัดการประชุมพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง เดือนละ ๑ ครั้ง  เพ่ือสรางความคุนเคย ใหเกิด

ความรักความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันในการปฏิบัติงาน 
3.  ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
4.  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
5.  โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ   

เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

1.  เจาหนาท่ีแตละคนไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามตําแหนงและหนาท่ี 
 2.  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และสมาชิก อบต. ไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
 3.พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  เกิดความคุนเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 
 4.  ไดรับขอมูลขาวสารใหมๆ ทันตอเหตุการณในปจจุบัน 

5.  มีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานอยางพอเพียง 
 6.  การทํางานท่ีรวดเร็วข้ึนทันตอเวลา 

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาส
การพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก  SWOT  ดังนี ้

จุดแข็ง 
๑.  มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน ตอ

เหตุการณ 
๒.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ  
๔.  มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
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จุดออน 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซ่ึงกัน 
     และกัน 

๒.  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความ รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 
๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   

     และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุมเทกําลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
๕.  ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 

 

โอกาส 
 

      1. ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี   
2. มีความคุนเคยกันท้ังหมดทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต  อบต. ทําใหรูสภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรีปริญญาโทเพ่ิมข้ึน  
 

อุปสรรค 
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหาเศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
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นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยท่ีสําคัญและมีคุณคายิ่ง      
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกร จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึน สําหรับใชเปน   
กรอบและแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรบุคคล
ใหการบริหารงานบุคคลเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได สงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพ จึงไดกําหนด
นโยบายและกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

1. นโยบายดานโครงสรางการบริหาร 
การจัดแบงสวนราชการและหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม เปน อบต. ขนาดกลาง มีการแบงโครงสรางสวนราชการออกเปน      
4 สวนราชการ ประกอบดวย สํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม่ีหนาท่ี
ความรับผิดชอบดังนี้ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม และราชการท่ีมิได

กําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย  7  งาน  ดังนี้  

1) งานบริหารท่ัวไป 
2) งานการเจาหนาท่ี 
3) งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
4) งานนิติการ 
5) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6) งานพัฒนาชุมชน 
7) งานบริหารงานสาธารณสุข 

กองคลัง 
             ทําหนาท่ีเก่ียวกับการเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  
การหักภาษีเงินไดและการสําสงภาษี งานเก่ียวกับการตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานขอ
อนุมัติเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจาย การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพยสิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม  
การจัดทําบัญชีทุกประเภท  การจัดสรรเงินตาง ๆ  งานรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุม การเบิกจายเงินงาน
แผนท่ีภาษี  งานอ่ืน ๆ        ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย  3  งาน  ดังนี้ 

1) งานการเงินและบัญชร 
2) งานพัฒนารายได 
3) งานพัสดุและทรัพยสิน  

กองชาง 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูล  การจัดเก็บและ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการกอสรางอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งาน
แผนท่ี  งานกอสรางและซอมบํารุง  การควบคุมการกอสราง  งานดานไฟฟา  งานประสานสาธารณูปโภค  งานดาน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  และงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย  4  งาน  ดังนี้ 
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  1)   งานแบบแผนและกอสราง 
  2)   งานบควบคุมอาคาร 
  3)    งานสํารวจและออกแบบ 
  3)   งานประสานสาธารณูปโภค 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษา

ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา  งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานเครือขายทางการศึกษา งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง สังกัดสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรณี
ยังไมจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย มีสวนราชการภายในกอง ดังนี้ 

  1.  งานบริหารการศึกษา 
  2.  งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     

5. หนวยตรวจสอบภายใน 

อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการ 
ตรวจสอบความถูกตองแลเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท 

ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษา

พัสดุ และทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานตรวจสอบ

ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และ

เปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไข ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

เปาประสงค 
มอบอํานาจในการตัดสินใจไปสูผูบริหารระดับตน เพ่ือใหมีความสะดวกรวดเร็วในการ

บริหารงาน การบริหารประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตาม
ภาระหนาท่ีของงาน เพ่ือใหเปนไปตามแผนงาน และเปนไปตามนโยบายขององคกรท่ีวางไว 

กลยุทธ 
1)  กระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาระดับตน 
2) มีการกําหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และ

ทิศทางท่ีวางไว 
3) มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว 
4) มีการบริหารจัดการมุงสูเปาหมายดวยความมุงม่ัน รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

ใหมีความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
5) มีการติดตามประเมินผลดวยการประชุมเพ่ือติดตามงาน รับทราบปญหาอุปสรรค 
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2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงค 
สงเสริมให มีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร
ขององคกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายรวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 

กลยุทธ 
1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป และภารกิจอํานาจ

หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
2) พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงาน

ในทุกระดับชั้นตามสายงานและตําแหนงงานอยางตอเนื่อง 
3) สงเสริมใหบุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองคกร 
4) ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการดวยความเปน

ธรรมและเปนท่ียอมรับของบคุลากรในหนวยงาน 
5) นําหลักสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษยท้ังดานการสรรหา 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนและการปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 

3. นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง 

สํานักปลัด  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  และ
ราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับ
และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย  8  งาน  และมีการกําหนดอัตราตําแหนงตาม
กรอบอัตรากําลังเดิม ดังนี้  

กําหนดตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) จํานวน  1  อัตรา 
1. งานบริหารท่ัวไป  กําหนดตําแหนง ประกอบดวย 

- นักจัดการงานท่ัวไป ปก.  จํานวน 1 อัตรา 
- เจาพนักงานธุรการ ปง.  จํานวน 1 อัตรา  
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานขับรถยนต(ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 
- นักการภารโรง (ท่ัวไป)     จํานวน 1 อัตรา 
- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป)      จํานวน 1 อัตรา 

2. งานการเจาหนาท่ี กําหนดตําแหนง ประกอบดวย 
   - นักทรัพยากรบุคคล ชก. จํานวน 1 อัตรา 

3. งานวิเคราะหนโยบายและแผน กําหนดตําแหนง ประกอบดวย 
    - นักวิเคราะหนโยบายฯ ชก. จํานวน 1 อัตรา  
 -  พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีชวยงานวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
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4. งานนิติการ กําหนดตําแหนง ประกอบดวย 
- นิติกร ปก./ชก. จาํนวน 1 อัตรา 

5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดตําแหนง ประกอบดวย 
- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง.  จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ําฯ(ภารกิจ)   จํานวน  1 อัตรา 
- พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ี ขับรถกูชีพฉุกฉิน  จํานวน  1 อัตรา 
- พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนยกูชีพฉุกเฉิน จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีชวยงานสาธารณภัย จํานวน  1 อัตรา 

6. งานพัฒนาชุมชน  กําหนดตําแหนง ประกอบดวย 
- นักพัฒนาชุมชน ชก.     จํานวน  1  อัตรา 
- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  อัตรา 

7. งานบริหารงานสาธารณสุข กําหนดตําแหนง ประกอบดวย 
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก.  จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีชวยงาสาธารณสุข จํานวน  1 อัตรา 

กองคลัง  ทําหนาท่ีเก่ียวกับการเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน   
การหักภาษีเงินไดและการสําสงภาษี งานเก่ียวกับการตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานขอ
อนุมัติเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจาย  การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพยสิน หนี้สิน งบโครงการ เงิน
สะสม  การจัดทําบัญชีทุกประเภท  การจัดสรรเงินตาง ๆ  งานรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุม การเบิก
จายเงินงานแผนท่ีภาษี  งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย  3  งาน และมีการกําหนดอัตรา
ตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังดังนี้  

กําหนดตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) จํานวน  1  อัตรา 
1.  งานการเงินและบัญชี  กําหนดตําแหนง ดังนี้ 
     - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก.   จํานวน 1 อัตรา 
     - เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปง./ชง. จํานวน 1 อัตรา 
     - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1 อัตรา 
2.  งานพัฒนารายได 
     - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชง.  จํานวน 1 อัตรา 
     - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน 1 อัตรา  
3.  งานพัสดุและทรัพยสิน 

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.  จํานวน 1 อัตรา 
                          - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   จํานวน 1 อัตรา 
   - พนักงานจางท่ัวไป   จําวน 1 อัตรา 

กองชาง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ การจัดทําขอมูล  การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการกอสรางอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
งานแผนท่ี งานกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสราง งานดานไฟฟา  งานประสานสาธารณูปโภค        
งานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  ประกอบดวย  4  งาน และมีการ
กําหนดอัตราตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังเดิม ดังนี ้

กําหนดตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)  จํานวน  1  อัตรา 
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  1.   แบบแผนและกอสราง 
                           - นายชางโยธา ชง.      จํานวน  1 อัตรา  
              - ผูชวยนายชางโยธา (ตามภารกิจ)   จํานวน 1  อัตรา 
              - พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ี งานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
  2.  งานควบคุมอาคาร 
  3. งานออกแบและสํารวจ 
   - ผูชวยนายชางสํารวจ   จํานวน 1 อัตรา 
  4.  งานประสานสาธารณูปโภค 
   - ผูชวยนายชางไฟฟา   จํานวน  1  อัตรา 
   - ผูชวยเจาพนักงานประปา  จํานวน 1 อัตรา 
   - พนักงานผลิตน้ําประปา   จํานวน 1  อัตรา 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารการศึกษา 
งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา  งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานเครือขายทางการศึกษา งานสงเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุน
เพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง สังกัดสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไมจัดต้ังกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทาง
วิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย  2  งาน และมีการกําหนดอัตรา
ตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังเดิม ดังนี้  

กําหนดตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานงานการศึกษา ระดับตน) จํานวน  1  
อัตรา 
1.  งานบริหารการศึกษา กําหนดตําแหนง ดังนี้ 
     - นักวิชาการศึกษาชก.    จํานวน 1 อัตรา 
     - พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
2.  งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 - พนักงานครู อบต.    จํานวน 8 อัตรา 
    - ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)    จํานวน 12 อัตรา  

หนวยตรวจสอบภายใน 

อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการ 

ตรวจสอบความถูกตองแลเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุก
ประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บ
รักษาพัสดุ และทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งาน
ตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค 
และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไข  
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ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย และมี
การกําหนดอัตราตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังเดิม ดังนี้  
 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.  กําหนดตําแหนง จํานวน 1 อัตรา 

เปาประสงค 
วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง และการ

บริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการ
กําหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง 

กลยุทธ 
1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับ

ภารกิจงาน 
2) การบริหารกําลังคมใหสอดคลองกับความจําเปนตามพันธกิจขององคกร 
3) การพัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกําลังคน 
4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารกําลังคน 

4. นโยบายดานสวัสดิการและความสัมพันธในองคกร 
เปาประสงค 
สงเสริมความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน

เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะใน    
ทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามกฎหมายกําหนด          
และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
3. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดี และทําคุณประโยชนในองคกร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารงานบุคคล 

5.  นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 
     เปาประสงค 

การสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบการจัดการความรูอยางเปนระบบ เพ่ือท่ีจะนํามาใช หรือ
ถายทอดกันไดภายในองคกร อันจะเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน ความรูท่ีไดรับการจัดการอยางเปนระบบนี้    
จะคงอยูเปนความรูขององคกรตลอดไป 

กลยุทธ 
1. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการ

จัดการความรู 
2. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรท่ีเอ้ือตอการแบงปนและถายทอดความรู

ระหวางบุคลากรอยางตอเนื่อง 
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรู

ตางๆ ขององคกรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาบุคลากร 
1. วัตถปุระสงคการพัฒนา 

 1. เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
  3. เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอุดม 

2.  เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อันประกอบดวย ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

สวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรูความสามารถ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางนอยดานละ 1 ครั้งตอคนตอป 

 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมทุกคนท่ีไดเขารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู 

ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน        
เพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาพนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ ท้ังในดานตัวบุคคล
และตามตําแหนงท่ีไดกําหนดไวในสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตลอดจนความจําเปนในการพัฒนาดาน
ความรูความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) เฉพาะของงานในแต
ละตําแหนง ดานการบริหารและดานคุณธรรมจริยธรรม 

ดังนั้น ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดีตลอดจน
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
นั้น ตองทําการพัฒนาในเรื่องท่ีจําเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

1. ดานความรู ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เชน 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงาน  นโยบายตาง ๆ เปนตน 

2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง เปนตน 

3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 

4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยสรางเสริมบุคลิกลักษณะท่ีดี ท่ีสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธในการทํางาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย การเสริมสราง
สุขภาพอนามัย เปนตน 

5. ดานศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความสุขในการทํางาน 
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สวนที่  2 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 

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

วิสัยทัศน 
 “บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมมีความเปนมืออาชีพในการใหบริการประชาชน” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน 
2. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน เนนการพัฒนาตนเองและเสริมสรางองคกรใหเปนองคการแหงการ

เรียนรู 
3. เสริมสรางคานิยม วัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

 
 

นโยบายดานการบริหารงานบุคคล 
  1.  การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
  2.  การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัตงิาน 
  3.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
  4.  พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
  6.  การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ 
  7.  การสรรหา บรรจุ แตงตัง้ บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
  8.  การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  9.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม  อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง 
 10.  การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
11. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
12. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว 
13. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
14. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการทํางานเปนทีม  
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  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ไดจัดทํากลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ท่ี สํานักงาน ก.พ.กําหนดไว ซ่ึงกรอบ
มาตรฐานประกอบดวย 
  มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
  มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 
  มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   หมายถึง การท่ีสวนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 
   (ก)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึง
มีความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
   (ข)  สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวน
ราชการท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุชองวางดานความ
ตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว 
   (ค)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซ่ึง
จําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

   (ง)   สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผน
สรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 
  มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน 
 การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย  และกิจกรรมดาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 

(ข)  สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง  
เท่ียงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 
   (ค)  สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 

ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 
   (ง)  มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
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มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

(ก) การรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 
พันธกิจของสวนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
   (ค)  การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมี
การแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาขาราชการ
และผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกตางและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

 

  มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง  การท่ีสวนราชการจะตอง 
   (ก)  รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย  โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
   (ข)  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ท้ังนี้ จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู 
ในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
  มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
   หมายถึง การท่ีสวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
   (ก)   ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและ
การใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี  โดยไมสูญเสีย
รูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 
   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 
   (ค)  มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการ
และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเอง 
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปนเครื่องมือท่ีจะ
ชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอย
เพียงใด 
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สวนที่  3 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

แผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 1 
ความ

สอดคลอง
เชิง 

ยุทธศาสตร 
 

1.  ปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากําลังให
เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเสนทาง
ความกาวหนาใหกับ
พนักงาน 

1. จํานวนครั้งในการปรับ
แผนอัตรากําลัง 
2.  ระดบัความสําเรจ็ใน
การจัดทําแผนผังเสนทาง
ความกาวหนาใหกับ
พนักงาน 

1 การจดัทําคูมือเสนทาง
ความกาวหนาใหกับ
พนักงาน 
2. โครงการให
ทุนการศึกษาแกพนักงาน 
 

สํานักปลดั ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการนําเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใชใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู
ดาน IT ของบุคลากร 
อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
3.   นําเทคโนโลยีมาใช
เพ่ือลดปรมิาณการใชวัสดุ
ครุภณัฑ 
 

1.  จํานวนกิจกรรมดาน
การบริหารงานบุคลากรท่ี
ใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลและ
ใหบริการ 
2.  รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับอบรมหรือพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใชวัสดุ
ครุภณัฑลดลง 

1.  แผนงานสงบุคลากร 
เขารับการอบรมพัฒนา
ความรูดาน IT จาก
หนวยงานภายนอก 
2. แผนงานการจัดทํา
บันทึกทะเบียนประวัต ิ
ดวยคอมพิวเตอร 
3. แผนงานการเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางเว็บไซด 
 

สํานักปลดั ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ท่ี 1) 

1. มีระบบการประเมินผล
งานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได 
2.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยางตอเน่ืองและเปน
รูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเปนศูนย 
กลางในการทํางาน และ
บริการ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีตอระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอผล
การปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
  

1.  แผนงานการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ท่ีมีตอระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. แผนงานการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

สํานักปลดั ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

ท่ี 2) 

1.   มีการจดัอบรมหรือสง
บุคลากรเขารับการพัฒนา
ความรู  ทักษะ อยาง
สม่ําเสมอ 
2. มีการเผยแพร และ
ประชาสมัพันธองคความรู
ใหกับบุคลากร 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องคความรูใหเปนระบบ
และหมวดหมู 
4. มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  

1.  ระดบัความสําเรจ็ใน
การเผยแพรองคความรู 
2.  จํานวนองคความรูท่ี
ไดรับการรวบรวม 
3.  รอยละของบุคลากรท่ี
มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

1.  โครงการอบรมสัมมนา
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 
2.  แผนงานการเผยแพร
องคความรูในองคกร 
3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรูในองคกร 
4.  แผนงานการจดัทําแผน 
พัฒนาบุคลากร 

สํานักปลดั ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

 
 



 

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 4 

ความพรอม
รับผิดดานการ
บริหารงาน

บุคคล 

1.  สงเสริมให
บุคลากรทุกระดับ ยดึ
ระบบคณุธรรมเปน
แนวทางในการ
ดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการ
สงเสริมคณุธรรม
จริยธรรมใหกับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร 
ขอมูลขาวสารดานการ
บริหารงาน บุคคล
อยางสม่ําเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑการตัดสินใจ
หรือการใชดุลพินิจของ
ผูบริหารหนวยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บ
หลักฐานหรือรายงาน
เก่ียวกับดานการ
บริหารงานบุคคลไวเพ่ือ
การตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมดานคณุธรรม
จริยธรรม 
4.  จํานวนเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับความ
ไมโปรงใสดานการ
บริหารงานบุคคล 
 

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
การใชดุลพินิจและรายงาน
เก่ียวกับดานการ 
บริหารงานบุคคล 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรใน
สังกัด 
 

สํานักปลดั ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุลระหวาง 
ชีวิตกับการ

ทํางาน 
 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ท่ี 1) 

1.  ใหพนักงานนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชในการ
ทํางานและใน
ชีวิตประจําวัน 
2. จัดสภาพแวดลอม
การทํางาน และ
สวัสดิการใหกับ
บุคลากรเพ่ือเปน
แรงจูงใจในการทํางาน 
 

1.  จํานวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งท่ี
กฎหมายกําหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการจัด
สวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
2.  แผนงานสํารวจความพึง
พอใจของบุคลากรตอการจดั
สวัสดิการ 
3. โครงการสงเสรมิ 
สนับสนุนเพ่ือดําเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ท่ี 2) 

1.  พัฒนา/
ปรับเปลีย่น 
ทัศนคติบุคลากรใหม ี
วิสัยทัศ และเขาใจใน
ระบบบรหิารราชการ
ยุคใหม 
2.  จัดประชุมเพ่ือการ
รับฟงความคิดเห็น
ของขาราชการในทุก
ระดับสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จ
ของการทํางานแบบมี
สวนรวม   งานบรรลุผล
ตามเปาหมาย  ทํางานมี
ความสุข 
2. จํานวนครั้งในการ
ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมาย 
2.  แผนงานการประชุมเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นระหวาง
ผูบริหารและ 
พนักงาน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

แบบคําบรรยายลักษณะงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
แผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
อําเภอนาอุดม จังหวัดเพชรบรูณ 

 
 



 

บทนํา 
 

 
  การจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม                
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรในสังกัดเห็นถึงความกาวหนาในสายอาชีพของตน และมีหลักเกณฑในการแตงตั้ง
โยกยายและการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหนงท่ีชัดเจนโปรงใสและเปนธรรม ซ่ึงจะทําใหบุคลากร เกิดความม่ันใจ
ในระบบการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมกอใหเกิดการกระตุนการพัฒนาตนไปสู
ความสําเร็จในอาชีพ รวมถึงเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจผูปฏิบัติงานใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานวามีเสนทาง
ความกาวหนาอาชีพ สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถใหอยูกับองคกรตลอดไป  
 
 

สํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


