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ของ 

 
องคการบริหารสวนตำบลบานเปา 
อำเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย 



 
นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลานเปา 

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

1. นโยบายดานโครงสรางการบริหาร 
การจัดแบงสวนราชการและหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา 

องคการบริหารสวนตำบลบานเปา เปน อบต. ขนาดกลาง มีการแบงโครงสรางสวนราชการออกเปน      
4 สวนราชการ ประกอบดวย สำนักงานปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา ม่ีหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา และราชการท่ีมิได

กำหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกำกับและเรงรัดการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบล  ใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบล  ประกอบดวย  8  งาน  ดังนี้  

1) งานบริหารท่ัวไป 
2) งานนโยบายและแผน 
3) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
5) งานสังคมสงเคราะห 
6) งานสงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็ง 
7) งานสงเสรมการเกษตร 
8) งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

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  4  งาน  ดังนี้ 

1) งานการเงิน 
2) งานบัญชี 
3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
4) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 
 



กองชาง 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำขอมูล  การจัดเก็บและ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการกอสรางอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งาน
แผนท่ี  งานกอสรางและซอมบำรุง  การควบคุมการกอสราง  งานดานไฟฟา  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  และงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย  ประกอบดวย  4  งาน  ดังนี้ 

  1)   งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  2)   งานออกแบบควบคุมอาคาร 
  3)   งานไฟฟาและปะปา 
  4)    งานกอสราง 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  การศึกษาในระบบ
การศึกษา  เชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษาอนุบาลศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งานกีฬาและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ินโดยใหมีงานธุรการ  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  
งานศึกษานิ เทศ   งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานกิจการศาสนา  สงเสริมประเพณี   
ศิลปะวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน  ๆ  
ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมายออกเปน 3 งาน คือ 
  1)    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
  2)    งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  3)    งานกีฬาและนันทนาการ 
   4)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

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 

 
 
 
 
 
 



2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
เปาประสงค 
สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 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 

สำนักงานปลัด  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา  
และราชการท่ีมิไดกำหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ  รวมท้ัง
กำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบล  ใหเปนไปตามนโยบายแนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล  ประกอบดวย  9  งาน  และมีการกำหนดอัตราตำแหนงตาม
กรอบอัตรากำลังเดิม ดังนี้  

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

- นักทรัพยากรบุคคล ชก.  จำนวน 1 อัตรา 
- เจาพนักงานธุรการ ชก.  จำนวน 1 อัตรา  
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา 
- พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ)  จำนวน 1 อัตรา 

2. งานนโยบายและแผน กำหนดตำแหนง  
   - นักวิเคราะหนโยบายฯ ชก. จำนวน 1 อัตรา  
   - ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จำนวน  1  อัตรา 
3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปง  จำนวน  1  อัตรา 
-ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน  1  อัตรา 

4. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 
 



5. งานสังคมสงเคราะห 
-เจาพนักงานพัฒนาชุม  ชง     จำนวน  1  อัตรา 
-ผูชวยนักพัฒนาชุม      จำนวน  1  อัตรา 
-ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุม     จำนวน  1  อัตรา 

6. งานสงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็ง 
7. งานสงเสรมการเกษตร 

นักวิชาการเกษตร ชง     จำนวน  1  อัตรา 
8. งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
9. งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ผูอำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

จำนวน  1  อัตรา  กำหนดตำแหนง ประกอบดวย 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชง.  จำนวน  1  อัตรา 
 - ผูชวยนักวชิาการศึกษา จำนวน  1  อัตรา 
- คร ู   จำนวน  3  อัตรา 
- ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป)   จำนวน  4  อัตรา 
- ผูชวยนักสันธนาการ  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  4  งาน และมีการกำหนดอัตรา
ตำแหนงตามกรอบอัตรากำลังดังนี้  

กำหนดตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) จำนวน  1  อัตรา 
1.  งานการเงิน  กำหนดตำแหนง ดังนี้ 
     - นักวิชาการคลัง ชก.   จำนวน 1 อัตรา 
     - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  จำนวน 1 อัตรา 
2.  งานบัญชี 
     - เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชง   จำนวน 1 อัตรา 
     - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน 1 อัตรา 
3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
     - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง/ชง  จำนวน 1 อัตรา  
4.  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

                          - เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง   จำนวน 1 อัตรา 
       - ผูชวยนักพัสดุ     จำนวน 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 ดังนี้  

กำหนดตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)  จำนวน  1  อัตรา 
  1.   งานกอสราง 
                           - นายชางโยธา ปง./ชง     จำนวน  1 อัตรา 
              - เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง    จำนวน  1  อัตรา  
              - นายชางโยธา ชก.    จำนวน 1 อัตรา 
              - นายชางไฟฟา ปง    จำนวน  1  อัตรา 

2.  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  3.  งานออกแบบควบคุมอาคาร 
  4.   งานไฟฟาและปะปา 
  5    งานกอสราง 

เปาประสงค 
วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และการ

บริหารอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการ
กำหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง 

กลยุทธ 
1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลังใหสอดคลองกับ

ภารกิจงาน 
2) การบริหารกำลังคมใหสอดคลองกับความจำเปนตามพันธกิจขององคกร 
3) การพัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกำลังคน 
4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบริหารกำลังคน 

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 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาบุคลากร 
1. วัตถุประสงคการพัฒนา 

 1. เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องคการบริหารสวนตำบลบึงสามพันในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบึงสามพัน 
  3. เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตำบลบึงสามพัน 

2.  เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลบานเปา อันประกอบดวย ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

สวนตำบล พนักงานครู ลูกจางประจำและพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรูความสามารถ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางนอยดานละ 1 ครั้งตอคนตอป 

 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลบานเปาทุกคนท่ีไดเขารับการพัฒนา 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 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน เชน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความสุขในการทำงาน 
 

สวนที่  2 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 

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

วิสัยทัศน 
 “บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลบานเปามีความเปนมืออาชีพในการใหบริการประชาชน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน 
2. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน เนนการพัฒนาตนเองและเสริมสรางองคกรใหเปนองคการแหงการ

เรียนรู 
3. เสริมสรางคานิยม วัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

นโยบายดานการบริหารงานบุคคล 
  1.  การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
  2.  การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
  3.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  4.  พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
  6.  การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ 
  7.  การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
  8.  การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  9.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม  อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง 
 10.  การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
11. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
12. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว 
13. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดำเนินงานใหชัดเจน 
14. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององคกรโดยเนนการทำงานเปนทีม  
 



นโยบายดานการบริหารงานบุคคล 
 

 
         องคการบริหารสวนตำบลบานเปา ไดจัดทำกลยุทธการบริหารทรัพยากรบคุคลตามกรอบ

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 และนำมาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบคุคลของสวนราชการไดจรงิ 
   (ค)  สัดสวนคาใชจายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 

ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 
   (ง)  มีการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 



 

  มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

(ก) การรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงจำเปนตอการบรรลุเปาหมาย 
พันธกิจของสวนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
   (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 



 

สวนที่  3 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ขององคการบริหารสวนตำบลบานเปา 

 
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
รับผิดดาน

การ
บริหารงาน

บุคคล 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรม
เปนแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
2. จัดทำโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร ขอมูล
ขาวสารดานการ
บริหารงาน บุคคลอยาง
สม่ำเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑการตัดสินใจ
หรือการใชดุลพินิจของ
ผูบริหารหนวยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเก่ียวกับดาน
การบริหารงานบุคคลไว
เพ่ือการตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมดานคณุธรรม
จริยธรรม 
4.  จำนวนเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับความไมโปรงใส
ดานการบริหารงานบุคคล 
 

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

สำนักปลดั ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหวาง 

ชีวิตกับการ
ทำงาน 

 
(ประเด็น

ยุทธศาสตร 
ท่ี 1) 

1.  ใหพนักงานนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการทำงานและใน
ชีวิตประจำวัน 
2. จัดสภาพแวดลอมการ
ทำงาน และสวัสดิการ
ใหกับบุคลากรเพ่ือเปน
แรงจูงใจในการทำงาน 
 

1.  จำนวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งท่ี
กฎหมายกำหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการจัด
สวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.  แผนงานสำรวจความ
พึงพอใจของบุคลากรตอ
การจัดสวัสดิการ 
3. โครงการสงเสรมิ 
สนับสนุนเพ่ือดำเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ท่ี 2) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรใหม ี
วิสัยทัศ และเขาใจใน
ระบบบรหิารราชการยุค
ใหม 
2.  จัดประชุมเพ่ือการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ขาราชการในทุกระดับ
สม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเร็จของ
การทำงานแบบมีสวน
รวม   งานบรรลผุลตาม
เปาหมาย  ทำงานมี
ความสุข 
2. จำนวนครั้งในการ
ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมาย 
2.  แผนงานการประชุม
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ระหวางผูบริหารและ 
พนักงาน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


