
 
นโยบาย 

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 

จัดท าโดย 
งานบริหารงานบุคคล 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

โทร. ๐-๒๘๑๙-๕๐๙๐ ต่อ ๑๓ 
โทรสาร ๐-๒๘๑๙-๕๐๙๐ ตอ่ ๑๓ 

 



ค าน า 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งทุกด้าน เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์และควมต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่
มีความหลากหลาย ครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็น
อีกมิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือห้ารบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและต่อเนื่อง องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเกลือ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของงอค์การบริหารส่วนต าบลนา
เกลือ โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารงานบุคคล (HR Scorecard) ๕ ด้านของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด ได้แก่ 
 มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
  (Strategic Alignment) 
 มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (HR Operational Efficiency) 
 มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (HRM Program Effectiveness) 
 มิตทิี่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (HR Accountability) 
 มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
  (Quality of work-life and Work-life balance) 
 

และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award 
: PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้น
ความเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยาบุคคล 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือจะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
จัดท าเพ่ือเปูาหมายส าคัญในการผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน 
 
 

 คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร 
   (Learning Organization : LO) 

     องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 



บทที่ ๑ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนอัตราก าลังสามปี แผนพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการ
วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ า เป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมี
สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
 
 ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 

  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคาม
จากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 

  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 



- ๓ - 
 
 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญอาท ิ
 

  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาด
และปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
 



- ๔ - 
 
 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 
 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

 เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจ
สติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรม
จริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 
 

  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

 เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 
 

  (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 
 ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้าน
น้ ารวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 
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  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
 

 การบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมี
สมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาล
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
 

  (๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯ
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเปูาหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐ
คือความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
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ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการก าหนดเปูาหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมี
การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิไได้ 
 

 ๒. ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
 

 ๓. กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์การน าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 วิสัยทัศน์ 
 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 

 ๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐  
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อคนต่อปี 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 

 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 

 ๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 

 ๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 

 ๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 



- ๘ - 
 
 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๓.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 
๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 ๓.๑ แผนพัฒนาภาค 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
 

  (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโล
จิสติกส์ 
 

  (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริม
การเรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ 
 

  (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล  ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



- ๙ - 
 
 
  (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาชาติ 
  (๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการ 
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการ
ของชุมชน 
 
๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ 
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
 ๑. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๓. พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่(Zoning) เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
 ๔. พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน 
เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิสัยทัศน์ 
 “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 
ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ (Area Vision) : “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัยแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลกับการพัฒนา
เมือง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” 



- ๑๐ - 
 
 
พันธกิจ 
 

 ๑.ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 ๒. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข การกีฬา และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรักษาความม่ันคงทางสังคม 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านLogisticsเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบสู่แหล่ผลิตและจังหวัดใกล้เคียง 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ๕. และการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม 
 ๖. ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมดุลกับการพัฒนาเมือง 
 ๗. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยไม่ก่อมลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP) 
ประเด็นยุทธศาสตร์(เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
 ๘. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดย
พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๙. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึงส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการด้าน Logistics 
 ๑๐. ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุง
โครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
 ๑๑. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว 
 ๑๒. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยพัฒนาระบบปูองกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิสัยทัศน์   
 

 “ท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รองรับอุตสาหกรรมสะอาดและท่องเที่ยวเชิง
นิเวศสู่ประชาคมอาเซียน” 



- ๑๑ - 
 
 
พันธกิจ 
 

 ๑) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมได้ น าไปสู่การรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของระดับภูมิภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๒) เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข พ้ืนที่นันทนาการและ
การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความม่ันคงทางสังคม 
 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม 
 ๔) ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการ
พัฒนาเมือง  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์(เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
 

 ๑) แนวทางผังเมืองกระชับ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาระบบเพ่ือ
รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 
 ๒) แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๓) แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล 
 ๔) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๕) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖) แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 “ต าบลนาเกลือ   น่าอยู่   น่าเที่ยว” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักตามส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 
๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
และองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือได้ก าหนดภารกิจหลักที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 
 



- ๑๒ - 
 
 
 ๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมสังคมเมือง 
 ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจประเภท
ต่างๆ ให้ด าเนินการไปได้ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง มีการส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 
 ๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ประปา, ไฟฟูา) ระบบสาธารณูปการ (ตลาด) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย 
 ๔. สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม
อย่างทั่วถึง เป็นพลเมืองที่มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตแจ่มใส 
 ๕. บ าบัดและจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการบริหารจัดการน้ าเสีย แนวทางการบ ารุงรักษา
คลอง ล าน้ า และแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ โดยการสร้างจิตส านึกและการตระหนักรู้ ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
ยุทธศาสตร์ 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยว 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 
เป้าประสงค ์
 

 ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยว 
 ๔. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
 ๕. การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖. ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการบริหาร 



- ๑๓ - 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 

 ๑. จ านวนสิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงสาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น
คุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 ๒.จ านวนโครงการที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 ๓. ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน และพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 
 ๔.ร้อยละของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
 ๕. จ านวนขยะในพ้ืนที่มีจ านวนลดน้อยลง 
 ๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับ อปท. 
 ๗. ร้อยละการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  



- ๑๔ - 
 
 
ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
    ส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- การก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม 
  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- พัฒนาบูรณะระบบไฟฟูาสาธารณะและแสงสว่าง 
  รวมถึงระบบประปา 
- การพัฒนาระบบจราจรและผังเมือง 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ 
    สวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
    ของประชาชน 

- ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้านให้พ่ึงตนเองได้ 
  ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น 
- ส่งเสริม พัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตของสตรี 
  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
- พัฒนาระบบดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมทางด้านกีฬาและนันทนาการ 
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ 
  บนท้องถนน ฯลฯ 
- การด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  หรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  ยาเสพติดอุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือ 
  หน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล 
  องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือด าเนินโครงการ 
  ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม 
  คุณภาพชีวิตฯลฯ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
    ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
    และภาคการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร 
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการพัฒนา 
  ภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 



- ๑๕ - 
 
 
ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ 
    สิ่งแวดล้อม 

- สร้างความตระหนักและความร่วมมือจาก 
  ทุกภาคส่วนในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กับ 
  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- เพ่ิมสมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยและ 
  ของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
- บ าบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม 
    การมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีส่วนร่วม 
  ในการพัฒนาชุมชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
    การเมืองการบริหาร 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ให้มีความรู้ มีทักษะและท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
  รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ 
- จัดหา พัฒนา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
  และสถานที่ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานเพียงพอ 
  ต่อการท างานในการให้บริการประชาชน 

 
กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๓. ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 ๔. การพัฒนาระบบสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๖. การพัฒนาภาคอุตสาหรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยว 
 ๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๘. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ๙. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 



- ๑๖ - 
 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔  ทิศทางการบริหารจัดการต าบล 
มุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพ
ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านขนบธรรมเนียม ตลอดจนการ
สืบสานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในต าบลนาเกลือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวภายในต าบล 
เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้อง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ   โดยเฉพาะการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว  ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งจึงต้องก้าวไป
พร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 
 

 นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้ างความเป็นธรรมในสังคมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
 

 โดยยังคงยึดหลักการ  “ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่น่าอยู่ น่าเที่ยว” โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้
คนต าบลนาเกลือ  ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกต าบลอย่างรอบคอบ และ
วางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวและควรค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาคกลางตอนกลางและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  ที่ควรมุ่งเน้ นเศรษฐกิจ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเน้นในด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 
 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาต าบลนาเกลือ  จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและ
วิสัยทัศน์ ของต าบลของต าบล  โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง  และค านึงถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต  ดังนี้ 
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 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน (Enhancing the efficiency  and 
Development of occupational sustainable) 
 

 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ประปา ไฟฟูา และ
สาธารณูปการสิ่งแวดล้อม และผังเมือง  คือการเตรียมความพร้อม อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
เกษตร และการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ เนื่องจากในพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น กุ้ง ปู หอยแครง จึง
ประกอบไปด้วย  สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ มีปุาชายเลน ซึ่งเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆรวมถึงอาชีพหลัก โดยเฉพาะเกษตรกรที่ท าอาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในต าบล 
 การส่งเสริมการพัฒนาคน ตั้งแต่เกิดจนตาย ในทุกเพศทุกวัย  การส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้ง
สุขภาพการและสุขภาพใจ และปัญญา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและภาครัฐอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเป็นธรรม  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่น
ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้กับคนรุ่นใหม่  
 การเป็นประชาคมอาเซียนจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และคมนาคม  ที่สะดวกต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูา 
และประปา   การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ 
ยกระดับกระบวนการผลิต ให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเท่าเทียมสากล  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  การปลูก
จิตส านึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุขที่
อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย  แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ  โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและ
เชื้อชาติ การเฝูาระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กกลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงการจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนามาตรฐานด้าน
การศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุน
ครูผู้สอนและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
 
 น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy ) 
 

 ประเทศไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุก
ภาคส่วน การใช้หลักปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและ
เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
หลักความพอประมาณ  การมีภูมคุ้มกัน และเงื่อนไข  มีความรู้  การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการ
ด าเนินชีวิต 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และจากศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  
ตลอดจน  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่าง ๆ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ
ภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงก าหนด จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ คือ “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ความเข้มแข็งพร้อมพัฒนาทุกด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน” 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ   
เป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน   
กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับมหภาครวมถึงจุลภาค คือยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาเกลือเอง ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาประเทศและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์มากท่ีสุด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

๑. แนวทางท่ี ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมระบบ
 โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการพัฒนา ส่งเสริมระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แนวทางท่ี ๒ พัฒนาบูรณะระบบไฟฟูาสาธารณะและแสงสว่าง 
 รวมถึงระบบประปา 

 แนวทางท่ี ๓ การพัฒนาระบบจราจรและผังเมือง 
๒. แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้านให้พึ่งตนเองได้ 

 ให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี 
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 แนวทางท่ี ๓ พัฒนาระบบดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา 

 ศิลปวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี ๕ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางท่ี ๖ การปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

๓. แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม และภาคการ
ท่องเที่ยว 

 แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร 
 แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๔. แนวทางท่ี ๑ สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุล 
 ของระบบนิเวศ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จาก 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางท่ี ๒ เพ่ิมสมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย 
 ทีอั่นตรายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

 แนวทางท่ี ๓ บ าบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. แนวทางท่ี ๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีส่วนร่วมใน 

 การพัฒนาชุมชน 
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
๖. แนวทางท่ี ๑ พัฒนาบุคลากรขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 

 ความรู้ ความสามารถ มีทักษะความช านาญในงาน 
 และปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ด้านการพัฒนาเมือง การบริหาร 

 แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาระบบ 
 สารสนเทศต่างๆ 

 แนวทางท่ี ๓ จัดหา พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และ 
 สถานที่ปฏิบัติงาน ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ 
 การท างานในการให้บริการประชาชน 

 



บทที่ ๒ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐานดังกล่าว
ประกอบด้วย 
 
  มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) หมายถึง การที่ส่วนราชการมี
แนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 

  มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือบรรลุพันธกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด 
  มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  กล่าวคือ  ก าลังคนมีขนาด
และสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจ  และความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบัน  และ
อนาคต  มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis)  สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการ
ก าลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 
  มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา
ซึ่งการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่งจ าเป็นต่อความคง
อยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 
  มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 
  มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities)  มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 

  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนราชการ เช่น การสรรหา การคัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การโอน การย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 
  มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
  สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตผลของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value of Money) 
  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและบริการ (HR Automation) 
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  มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 

  มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
จ าเป็นต่อการบรรลุพันธกิจ เปูาหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
  ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคืการบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือ 
  มีระบบบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ จัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
 
  มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) หมายถึง การที่
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือทุกส่วนจะต้องม ี
 

  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน 
  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะต้องก าหนดความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 
  มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of work-life 
and Work-life balance) หมายถึง การทีส่่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ดังต่อไปนี้ 
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  ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงานและ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว 
  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบั งคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
นาเกลือ 
  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายคณะผู้บริหารกับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน 
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนราชการนั้น หรือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และ
ให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
 

 มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ มิติ  เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ท าให้ส่วนราชการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  สอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลหรือไม่  มากน้อย
เพียงใด  หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว  หรือมีในระดับน้อย  แล้วองค์กรจะต้องมีการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว  และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้  ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จทั้ง ๕ มิต ิ



บทที่ ๓ 
ขั้นตอนการจัดท า 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยใช้แนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
แต่งตั้งคณะท างาน 
 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ที่ ๑๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม                                                                                                     
๒๕๖๐ เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือบรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ
เปูาหมายที่ก าหนด  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
 ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ กรรมการ 
 ๓. หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
 ๔. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 ๕. ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 ๖. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 ๗. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 ๘. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
 ๙. นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ/เลขานุการ 
 
 คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการก าหนดแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 ๒. ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
(Knowledge Management) 
 ๓. ด าเนินการ ติดตาม รายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๔. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การบริหาร 
 ๕. ประขาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๖. ประเมินผลระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕  จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
- โดยเสนอแผนกลยุทธ์ต่อฝุายบริหาร และจัดท าแผนงาน/
โครงการรองรับ 

๔  ก าหนดเป้าประสงค์เชิงผลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ : 

 
- ก าหนดเปูาประสงค์ 
- ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPIs) ของข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) และค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด 

๓  ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
- วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ 
- ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒  ด าเนินการประเมินสถาพภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
- การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑  จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง HR Scorecard 

 
 ขั้นที่ ๑ การจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 
Scorecard และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแก่คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ 



- ๒๕ - 
 
 
 ขั้นที่ ๒ การประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 เพ่ือทราบระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลคาดหวังต่องานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนและ 
ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการประสบความส าเร็จ 
 

 ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบริหารราชการของส่วนราชการ 
 เพ่ือให้มีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนบริหารราชการของส่วนราชการ โดยการน าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่
ได้จากการด าเนินการในขั้นตอนที่ ๒ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ผู้บริหาร ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานหลักที่รับผิดชอบต่อ 
เปูาหมายความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลมาพิจารณาร่วมกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบริหาร 
ราชการของส่วนราชการ และก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 

 การด าเนินการในขั้นที่ ๓ ที่ส าคัญ ได้แก่ การน าประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลมาจัดล าดับความส าคัญ โดยใช้เทคนิค “การวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis)” ซึ่งเป็น 
การหาส่วนต่างระหว่าง “ระดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์” กับ “การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
คาดหวังให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน” ของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีความแตกต่างกันเพียงไร แล้วหาค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความแตกต่างในแต่ละประเด็นที่เรียกว่า “ส่วนต่าง” จากนั้นเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญโดยพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ที่มีคะแนนส่วนต่างสูง เพ่ือ
น าไปจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม หากยังเห็นว่ามี
ประเด็นอ่ืนที่แม้จะมีคะแนน “ส่วนต่าง” ต่ าแต่เป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ให้ร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 
 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล ควร
สรุปรายงานผลการด าเนินงานและประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอให้ ฝุายบริหาร
ของส่วนราชการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และหากฝุายบริหารเห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมประเด็น ยุทธศาสตร์ใด ก็
ให้คณะท างานน าข้อสังเกตของฝุายบริหารมาปรับปรุงแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้นต่อไป 



- ๒๖ - 
 
 
 ขั้นที่ ๔ ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 
 เพ่ือก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ โดยการวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะท าให้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๓ บรรลุผล ซึ่งต้องระบุได้ว่างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะต้องท าอะไร ด้วยกลวิธีใด จึงจะเกิดผลสัมฤทธิไตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว หรือท่ีเรียกว่า “เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์” (Strategic Objectives) ในส่วนของการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ (KPIs) ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คือ การก าหนดและระบุสิ่งบ่งชี้ว่าเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ฯ นั้น ประสบความส าเร็จแล้วมาก
น้อยเพียงใด หรือวิธีการวัด/ประเมินอย่างไร ในทางปฏิบัติเมื่อก าหนดตัวชี้วัดแล้ว จะต้อง ก าหนดค่าเปูาหมาย 
(Target) และน้ าหนัก (Weight) ของตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับ แต่ละเปูาประสงค์ด้วย 
 

 ขั้นที่ ๕ การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard Template) 
การก าหนดแผนงาน/โครงการรองรับ 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับสมบูรณ์ตาม HR Scorecard 
Template และการก าหนดแผนงาน/โครงการรองรับถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดท าแผนกลยุทธ์การ 
บริหารทรัพยากรบุคคล ก่อนที่ผู้บริหารส่วนราชการจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติต่อไป การด าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ การน าผลผลิตที่ได้รับจากการท างานของคณะท างานฯ ใน 
ขั้นตอนที่ ๒ – ๔ มาเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม และก าหนดชื่อแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือท าให้ 
เปูาหมายที่ก าหนดไว้สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ประชุมคณะท างาน 
 

 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเกลือ ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการ
ประชุมคณะท างาน เพ่ือทบทวนเปูาหมาย แผนด าเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อม
สรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การ
สรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการท างาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก 
ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามท่ีก าหนดไว้ 



- ๒๗ - 
 
 
 คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 
 ๑. การวิเคราะห์ทิศทางการบริการทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมิน
สถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความส าคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการ
วิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๒. การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการบรรลุ
เปูาหมาย และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๓. การก าหนดเปูาประสงค์กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเปูาประสงค์ 
 ๔. การจัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท า แผนงาน/
โครงการรองรับ 
 ๕. การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต. 
 ๖. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ แผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ 
 ๗. การด าเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อ ๆ ไป 
 
การด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
 

 ๑. คณะท างานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มีสรรถนะ
สูง จึงท าให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากร ให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการน าการ
จัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุถึงความส าเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบ
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะ
ท างานฯ ได้น าผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท าแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
แผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย  



- ๒๘ - 
 
 
 ๑.๑ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่ วนต าบลนาเกลือ ในภาย
ภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 

 ๑. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน ๑-๓ ปีข้างหน้า 
คืออะไร 
 

 ด้านกระบวนงาน 
 ๑. น าเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การ
ฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 
 ๒. มีประมวลค าถาม-ค าตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะ
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา   
 ๓. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม 
ชี้แจงให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้น ๆ อย่างแท้จริง 
เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 
 ๔. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการ
มีส่วนร่วม 
 ๕. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานและบูรณาการทุกภาคส่วน 
 ๖. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
 ๗. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
 ๘. กระจายอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 ๙. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
 ๑๐. ลดขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
 ๑๑. กระจายอ านาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมาก
ขึ้น 
 ๑๒. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
เกลือ ได้ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม 
 ๑๓. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 ๑๔. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้า รับการ
ฝึกอบรม ในหลัดสูตรต่าง ๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่ง 
 ๑๕. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๖. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนงานตนเอง 
 ๑๗. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
 ๑๘. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นย า สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ 
และบริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
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 ด้านบุคลากร 
 ๑. พัฒนาให้บุคลกรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข 
 เก่ง = มีความรู้ เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน มี
ความสามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
อ่ืน 
 ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ 
 สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในส านักงาน 
 ๒. บุคลากรต้องมีความรู้ ความช านาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม 
และบุคลกร ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการน า IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
 ๓. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ ได้ 
 ๔. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การก าหนด Career Path 
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ  
 ๕. เพื่อขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่าง ๆ เช่น สวัสดิการ 
แรงจูงใจอ่ืน ๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 ๖. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
 ๗. เพิ่มบุคลกรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
 ๘. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ 
 ๑๐. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
 ๑๑. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
 ๑๒. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ๑๓. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
 ด้านทรัพยากร 
 ๑. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ (KM)  
 ๓. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างพอเพียงและ
ทันสมัยให้ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ โดยค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
 ๔. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศในมีความทันสมัยและท าให้เข้าถึงสารสนเทศท าได้ง่ายและ
เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
 ๕. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
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 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
ในการบริหารงาน 
 2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
 4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
 5. องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ จะดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 6. มีระบบการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาตําบลนาเกลือ  
 7. องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ รับฟัง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการ
ดําเนินงาน 
 
  ประชาชน 
 1. ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ  
 2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาเกลือ ทํางานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
 3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาเกลือ 
 
 อะไรบ้างท่ีเป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่ง ๆ 
ขึ้น จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีที่องค์กรมีอยู่ 
 1. บุคลากรมีความรู้ ความเชียวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 
 2. การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน  
 3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็น
ที่ยอมรับจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 5. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
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 6. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
 7. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
 8. เป็นหน่วยงานที่มีพ้ืนฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สร้างสรรค์สามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
 9. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น 
 10. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานทํางานได้หลายตําแหน่ง 
สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
 1. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
 3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 
 
 อะไรบ้างเป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
 1. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
 3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 4. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 5. การสร้างองค์กรให้ “จิ๋มแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ 
 6. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการ
เข้าถึงและการนําไปใช้ประโยชน์ 
 7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 8. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุค
โลกาภิวัฒน์ 
 9. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสาน
ประโยชน์” 
 10. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
 11. สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 12. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ในการทํางาน 
 13. บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ 
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 อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมาหรือท่าน
คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 
 1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
 2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
 3. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
 4. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่าง
สม่ําเสมอและเป็นปัจจุบัน 
 5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
 6. มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ด้วยตนเองผ่ายเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
 7. การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
 8. สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรม
ศึกษาดูงาน 
 9. มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร 
 10. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
 11. การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention)  
 12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส 
 13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจน
และเพียงพอ 
 14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
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 6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
 7. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
 8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 10. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 11. การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
 12. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 13. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
 14. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 15. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
 16. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
 17.กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน  
 18. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม และ
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรทีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
 20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 21. สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 22. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
 23. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมือ
อาชีพ 
 24. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และ ผู้ประเมิน 
เพ่ือให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
 25. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
 26. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางาน 
และบรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุข และงานบรรลุผล 
 27.พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และ
นําเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
 28. การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
 29. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม 
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 ประกอบกับข้อมูลที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็น
ที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น 
 

การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสมัฤทธิ์ที่ต้องการ 
ของประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 
๒.แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 
๓. นโยบายรัฐบาล 

๑. การก าจัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า 
๓. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ. 
๔. มาตรการจ ากัดการจัดสรรก าลังคนภาครัฐ 
๕. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่ง 
๖. ขาดฐานข้อมูลก าลังคนที่เป็นปัจจุบัน 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑. จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังให้เป็นปัจจุบัน ๑. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน 

(Career Path) 
๒. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
๓. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Caree Path) 
๔. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการท างาน 

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
๒. ระดับวามส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลัง 
๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า 
๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 
๒. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 
๓. นโยบายรัฐบาล 
๔. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการวางแผน
อัตราก าลังและการปรับแผนอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 
๕. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๖. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่มี
ความก้าวหน้ามากกว่า 
๗. อัตราก าลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๑. การจ ากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า 
๓. โครงสร้างการบริหารงาน อบต. 
๔. มาตรการจ ากัดก าลังคนภาครัฐ 
๕. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่ง 
๖. ขาดฐานข้อมูลอัตราก าลังที่เป็นปัจจุบัน 
๗. ถูกจ ากัดด้านอัตราก าลังจากการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 
๘. มีภารกิจเพ่ิมมากข้ึนจากนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังให้เป็นปัจจุบัน 
๒. เพ่ิมอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการถ่าย
โอน 
๓. บริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เป็นไป
ตามกรอบที่ก าหนด 

๑. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Career Path) 
๒. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
๓. จัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
๔. จัดให้มีกระบวนการสร้าง และปรับวัฒนธรรมการ
ท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่ และเหมาะสมกับภารกิจ 
๒. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยค านึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

๑. ระดับความส าเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการท างานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่ โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 



- ๓๕ - 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือให้ความส าคัญ 
๒. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ 

๑. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 
๓. ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
๒. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 
๓. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบเทคโนโลยี
จากภายนอก 
๔. ก าหนดให้ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของทุกต าแหน่ง 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความ
ต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
๒. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้    
อย่างแท้จริง 
๓. จัดท ามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุม
ทุกภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๔. การจัดท าฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงานบุคคล
เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากรงาน
บริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ร้อยละของบุคลากรงานบริหารงานบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT 
๒. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดท าเป็น
ฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ 
   ที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑. มีโครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารที่หลากหลาย  
ทั้งโครงการภายในและภายนอก รวมทั้งโครงการศึกษา  
ดูงานต่าง  ๆ
๒. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลืออย่างสม่ าเสมอ 

๑. ผู้บริหารบางส่วนที่ เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา Competency ของ
ตนเอง 
๒. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/ไม่ค่อยน่าสนใจ 
๓. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 



- ๓๖ - 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ 
   ที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น า 
การพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงาน
ควบคู่กัน 
๓. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่จ าเป็น
และต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

๑. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้น าให้มี
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม ่
๒. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรม
ว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 
๓. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

๑. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 
๒. จ านวนบุคลากรงานบริหารงานบุคคลได้รับการสอนงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยก าหนดเป็นนโยบายของ
รัฐบาล 
๒. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญกับองค์กร 
พร้อมทุ่มเทให้กับหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 

๑. ระเบียบปฏิบัติราชการในบางเรื่องไม่ เหมาะสม 
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับข้าราชการ 
๒. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 
๓. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของข้าราชการ 
เนื่องจากไม่มีการส ารวจความต้องการที่แท้จริง 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. วางแผนใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
๒. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
๓. ส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของข้าราชการ
ต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
๔. จัดท าแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ รวมทั้งมี
การประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 

๑. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
๒. ก าหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย 
เน้นหนักให้น าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
๓. คณะท างานด้านสวัสดิการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือควรมีตัวแทนจากทุกฝุาย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนพนักงาน เป็นต้น 



- ๓๗ - 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. จัดท าแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะยอย่างสม่ าเสมอ 
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสวัสดิการบุคลการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๒. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานและ
ด ารงชีวิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ : การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเกลือให้การสนับสนุนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
๒. มีการสร้ างแรงจู งใจให้บุคลากรท างานกับ
หน่วยงาน 

๑. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของข้าราชการ เช่น 
การเปลี่ยนสายงาน ระดับต าแหน่งของบุคลากร 
๒. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 
๓.  

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. มีการจัดท าแผนอัตราก าลังที่ต่อเนื่องและชัดเจน 
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
๒. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมและเท่าเทียม 
๓. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสายงาน
และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง 

๑. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความต่อเนื่องและ
ชัดเจน 
๒. ท าระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent Management 
๒. มีระบบการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเกลือสามารถรักษาไว้ได้ 
๒. ระดับความส าเร็จของการสร้างระบบสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน 



- ๓๘ - 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
เกลือ 
๒. มีโครงการด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการ 
๓. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
๔.มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

๑. บุคลาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
๒. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้วิธีการเดิมๆ 
ท าให้ไม่น่าสนใจ 
๓. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๔. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
๕. ค่านิยมในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
๖. ไม่มีรายละเอียดจัดท ามาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมของ
ข้าราชการ 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลในการ
ท างาน 
๒. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
๓. จัดท ารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรมให้
มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
๒. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. มีการสร้ างมาตรฐานความโปร่ งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒. มีรายละเอียดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความ
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือ 

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท ากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 
๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 



- ๓๙ - 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๘ : การบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะ 
   ประจ าต าแหน่ง 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
เปิดโอกาสให้ด าเนินการได้ 
๒. ผู้บังคับบัญชาลุคลากรในหน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

๑. ยังไม่ได้ด าเนินการการจัดท าสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของ สถ. และสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
(Function Competency) ตามการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่
๒. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเกลือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ไม่สอดคล้อง
กับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ สถ. และ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง (Function Competency) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม ่
๓. บุคลาการในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  เช่น การประเมิน
สมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ สถ. 
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยเปิด
โอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดท า 
๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ก าหนด โดยเปิดโอกาสให้
ข้าราชการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

๑. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคล
ภาครัฐแนวใหม ่

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่
๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๓. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
๒. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๓. ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์และการจัดอบรม
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 



- ๔๐ - 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๒. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 

๑. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ 
๓. บุคลากรขาดความสนใจ 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. ท าแผนการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ตาม
ส านัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ 
๓. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการเข้าถึงองค์
ความรู้ 

๑. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลาทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 
๒. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 
๓. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
๒. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
๓. ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ :การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
๒. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 

๑. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
๒. อ านาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ 
๓. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาวะ
ผู้น าไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกกลุ่ม 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑. มีระบบการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
๒. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

๑. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้บุคลากรได้แสดงออกและ
กล้าตัดสินใจ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 
๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้น าให้กับข้าราชการ 

๑. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ อย่างน้อย ๑ โครงการ 
๒. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น า 



- ๔๑ - 
 
 
นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๙ และข้อ ๒๓๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรปราการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  จึงประกาศ
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  เพ่ือรองรับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไว้
ดังนี้ 
 

  ข้อ  ๑  ก าหนดให้การแบ่งส่วนราชการ  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) กองคลัง 
(๓) กองช่าง 
(๔) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๖) กองสวัสดิการสังคม 

 

  ข้อ  ๒  ส่วนราชการตามข้อ  ๑  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการต่าง  ๆ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการ
ใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  ดังนี้ 
   ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป 
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  ทะเบียนข้อมูล 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานประชาสัมพันธ์ 
   -  งานสนับสนุนและบริการประชาชน 
   -  งานส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
   -  งานตลาดสด 
   -  งานจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย 
   -  งานตลาดนัด 
   -  งานจัดท าฎีกาและพัสดุ 
   -  งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 



- ๔๒ - 
 
 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 
   -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   -  งานวิชาการ 
   -  งานข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานระบบข้อมูล 
   -  งานงบประมาณ 
   -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
   -  งานโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 
   -  งานกิจการสภาและงานเลือกตั้ง 
   -  งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๓  งานกฎหมายและคด ี
   -  งานกฎหมายและคด ี
   -  งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ 
   -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
   -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
   -  งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   -  งานให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน 
   -  งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูและบรรเทาความเดือดร้อน 
   -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานช่วยเหลือประชาชนและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์ 
   -  งานอาคารสถานที ่
   -  งานกู้ภัย 
   -  งานจราจร 
   -  งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
   ๒)  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง  ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย   โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  ดังนี้ 



- ๔๓ - 
 
 

๒.๑  งานบริหารงานคลัง 
- งานตรวจสอบการเงินและบัญชี 
- งานอ านวยการประสานงาน 
- งานธุรการประจ ากองคลัง 
- งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒  งานการเงินและบัญชี   
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน   
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 
- งานรายงานทางการเงิน 
- งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายกได้ 
- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดการจัดเก็บรายได ้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
- งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
   ๓)  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท า
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  
การก่อสร้าง  งานการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  
และงานอื่น ๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  ดังนี้ 



- ๔๔ - 
 
 

๓.๑  งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนนและโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ 
- งานก่อสร้างสะพาน  และเขื่อนกั้นน้ า 
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานควบคุมข้อมูลก่อสร้างถนน สะพาน  รางระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐาน

อ่ืน ๆ 
- งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
- งานประเมินราคา   
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบ 
- งานบริการข้อมูลและกฎหมาย 
- งานวิศวกรรม 
- งานอ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๓  งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานจัดรูปที่ดินและผังเมือง 
- งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๔  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
- งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



- ๔๕ - 
 
 
   ๔) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา
และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  งานบริหารวิชาการ  
งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานเครือข่ายทางการศึกษา  การศึกษา
นอกโรงเรียน  ทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  
ประเมินผล  การพัฒนาต าราเรียน  การวางแผนการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การ
วางโครงการ  ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา  เพื่อไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษางานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งานดังนี้ 
 

  ๔.๑  งานการจัดการศึกษาปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน 
   -  งานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
   -  งานวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
   -  งานกิจกรรมการศึกษา 
   -  งานเครือข่ายทางการศึกษา 
   -  งานประเมินและติดตามผล 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๒  งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
   -  งานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
   -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   -  งานส่งเสริมประเพณีศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -  งานกิจกรรมศาสนา 
   -  งานประเมินและติดตาม 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๓  งานกิจการกีฬาและเยาวชน 
 -  งานส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการกีฬา 
 -  งานดูแลบ ารุงรักษาสนามกีฬา  และศูนย์กีฬาประจ าต าบล 
 -  งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ  อุปกรณ์กีฬา 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



- ๔๖ - 
 
 
   ๕)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
โรค  งานสุขาภิบาลอ่ืน  ๆ  ตามแผนงานการสาธารณสุข  และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  การ
วางแผนการสาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข  งานด้าน
สิ่งแวดล้อม  การให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  ดังนี้ 
  ๕.๑  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   -  งานอนามัยชุมชน 
   -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
   -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
   -  งานควบคุมจัดการสิ่งแวดล้อม 
   -  งานการค้าน่ารังเกียจ 
   -  งานควบคุมมลพิษ 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค 
   -  งานการเฝูาระวังโรคระบาด 
   -  งานปูองกันและระงับโรคติดต่อน าโดยคน  แมลง  และสัตว์ 
   -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
   -  งานสาธารณสุขเคลื่อนที่ 
   -  งานปูองกันและบ าบัดยาเสพติด 
   -  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.๓  งานรักษาความสะอาด 
   -  งานรักษาความสะอาด 
   -  งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
   -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



- ๔๗ - 
 
 
   ๖)  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
สวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน  การจัด
ระเบียบ  ชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  งานสาธารณะ  
การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมรวมทั้งงานส่งเสริมอาชีพ  การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน  สตรี  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  ๔  งาน  ดังนี้ 
  ๖.๑  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
   -  งานสวัสดิการสังคม 
   -  งานสุสานและฌาปนสถาน 
   -  งานพัฒนาชุมชนและสังคม 
   -  งานฝึกอบรมและพัฒนาการ 
   -  งานจัดระเบียบชุมชน 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 
   -  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และคนพิการ 
   -  งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ 
   -  งานข้อมูล 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   -  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
   -  งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี 
   -  งานสนับสนุนกิจกรรมของสตรี-กลุ่มแม่บ้าน 
   -  งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
   -  งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ 
   -  งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชน 
   -  งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้าน 
   -  งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖.๔  งานส่งเสริมการเกษตร 
   -  งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
   -  งานปูองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
   -  งานส่งเสริมและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

-  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



- ๔๘ - 
 
 
นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพ้ืนที่ 
ระดับภูมิภาค และระดับสากล เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน 
(Globalization) ตลอดจนสามารถตอบโจทย์ประเทศไทย ๔.๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรปราการ  (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๔๕  ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสมุทรปราการ (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิ บัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม หรือการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง หากองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็
ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และสามารถเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเห็น
ว่ามีความเหมาะสมแก่การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอานๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรปราการ (ก.อบต.จังหวัด) 
ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรปราการ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยให้ก าหนดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามกรอบ
แผนอัตราก าลังสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 
 



- ๔๙ - 
 
 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องพัฒนาให้ได้ ๕ ด้าน ได้แก่ 
 

 (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งาน
การเงิน งานด้านช่าง เป็นต้น 
 (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพ ส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น สร้างมนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
สร้างเสริมสุขภาพอนามัย การสร้างความผูกพันองค์กร เป็นต้น 
 (๕) ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส การยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข เป็นต้น 
 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่
ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือในการปฏิบัติราชการและการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการความคาดหวัง และความต้องการ
ของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบค าถามที่ว่าปัจจุบันบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนา
เกลือมีสถานภาพการพัฒนาอยู่ในระดับใด ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในอนาคต 



- ๕๐ - 
 
 
 ทั้งนี้ โดยการน าเทคนิค  SWOT Analysis  มาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเกลือ กล่าวคือ การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (S-Strength) จุดอ่อน (W-Weak) 
ปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส (O-Opportunity)  อุปสรรค (T-Threat)  เป็นเครื่องมือ 
 

ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) 
จุดแข็ง (S-Strength) จุดอ่อน (W-Weak) 

๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ บุคลากรมีความรักถ่ิน ไม่
ต้องการย้าย การเดินทางสะดวก สามารถท างานเกิน
เวลาได ้

๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเกลือ 

๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๕ ปี เปน็วัยท างาน สามารถ
เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้
รวดเร็ว 

๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะทางหรือมีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

๓. มีความรู้เฉลี่ยตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๓. ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ช่วยท าให้การปฏิบัติงานมี
ความละเอียดรอบคอบ 

๔. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก ขาด
การท างานเป็นทีม 

๕. เป็นคนในพ้ืนที่สามารถท างานคล่องตัว ติดต่อ
ประสานงานโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

๕. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป มีระบบอุปถัมภ์และ
กลุ่มพรรคพวก การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก 

๖. บุคลากรมีอัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ๖. ขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ิมเติม และไม่สนใจพัฒนา
ความรู้ใหม่ให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๗. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

ปัจจัยภายนอก (External Analysis) 
โอกาส (O-Opportunity) 

๑. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ เข้าถึงความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานได้ง่าย 
๒. มีความจริงใจในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถอุทิศตน อุทิศ
เวลาได้เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๓. บุคลากรมีความใส่ใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพ่ิมข้ึนในระดับที่สูงขึ้น ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 
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ปัจจัยภายนอก (External Analysis) 
อุปสรรคหรือความเสี่ยง (T-Threat) 

๑. ระดับความรู้ ความสามารถไม่พอกับระดับความยากของงาน ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
บางสายงาน ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ครอบคลุมภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
๒. พ้ืนที่กว้าง และพ้ืนที่บางส่วนต้องเดินทางโดยเรือโดยสาร ท าให้การเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่เป็นไปด้วยความ
ล าบาก และบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับการเข้าให้บริการประชาชนในพื้นท่ี 
๓. วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการให้บริการสาธารณะบางประเภทไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอกับการ
เข้ารับบริการของประชาชน 
 
๒. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารงานและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์สัมพันธ์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของตนเอง และความเคารพในความคิดของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) 
เพ่ือการบริหารงานและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และการปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารงานและปฏิบัติงานโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ และโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พัฒนา
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพ
ปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็นด้านๆ ตามความเหมาะสม เช่น ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งการบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราช่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
๓. เป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  (๑) บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ อันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะที่จ าเป็นในงาน คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  (๒) บุคลากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือต้องได้รับการส่งเสริม การ
พัฒนาตนเอง อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรทั้งหมดทีม่ีอยู่ 
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 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  (๑) บุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือทุกคนได้เข้ารับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะที่จ าเป็นในงาน คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทาง
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  (๒) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น และการบริการเข้าถึงประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือโดยทั่วถึง 
 
๔. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 ๔.๑ การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาและงบประมาณในการด าเนินการ ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสาย
งานที่มีตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
 ๔.๒ ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (๓) หลักสูตรการพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
  (๔) หลักสูตรการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในงาน 
  (๕) หลักสูตรความรู้ด้านการบริหาร 
  (๖) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔.๓ วิธีการพัฒนาบุคลาการ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือเป็นหน่วยงานด าเนินการ
เอง หรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม ดังนี้ 
  (๑) การปฐมนิเทศ 
  (๒) การฝึกอบรม 
  (๓) การศึกษาดูงาน 
  (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (๕) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 ๔.๔ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน โดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



แต่งตั้งคณะท างาน 

พิจารณาเหตุผล 
และความจ าเป็น 

ก าหนดประเภท 
ของความจ าเป็น 
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๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 ๕.๑ การเตรียมการและการวางแผน 
  (๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  (๒) พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนา โดยการศึกษาวิ เคราะห์ดูว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  (๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและทักษะที่จ าเป็นในงาน ด้านการบริหารงาน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 ๕.๒ การด าเนินการพัฒนา 
  (๑) การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
น าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น 
  (๒) วิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจะจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ รายละเอียด
และข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 
 

แผนแสดงข้ันตอนการด าเนนิงานการพัฒนาบุคลากร 
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 การเตรียมการและการวางแผน โดยอาจด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน 
หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น การปฐมนิเทศ การสอนงาน การให้
ค าปรึกษา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา 
เป็นต้น 
 

 การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือ
ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 
 

 การติดตามและประเมินผล การติ ดตามและประ เมิ นผลการ พัฒนาบุ คล ากร 
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ได้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรปราการ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 (๑) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด  และให้มีการประเมินผลการพัฒนา 
โดยให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก และการใช้
แบบสอบถาม/แบบทดสอบก่อน-หลัง เมื่อผ่านผลการประเมินแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 (๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personal Development Plan) 
 

องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน 
(Driving Force Factors) 

องค์ประกอบ ๑ 
ทรัพยากรที่ใช้ (Input) 

องค์ประกอบ ๒ 
กิจกรรม (Process) 

๑. บุคลากรที่รับผิดชอบดา้นตา่งๆ (Man) ๑. พัฒนาสมรรถนะจ าเปน็พืน้ฐาน 
    (Intrinsic Competency) 

๒. งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ (Budget) ๒. พัฒนาสมรรถนะตามยทุธศาสตร์ 
    (Strategy-Oriented Competency) 

๓. เวลาที่ใช้เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ (Time) ๓. พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
    (Routine-Oriented Competency) 

๔. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ 
    (Innovation and Technology) 

๔. พัฒนาโดยวิธีเริ่มจากภายใน (Inside-Out Approach) มากกว่า 
   วธิีเร่ิมจากภายนอก (Outside-In Competency) 

 ๕. ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวตักรรมเพื่อให้ปรับตัว 
   เข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ 
   (Proactive Personnel Development Plan) 

 ๖. กลไกขับเคลื่อนแผนพฒันาบคุลากร 
(Driving Mechanism of Personnel Development Plan) 
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องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการขับเคลื่อน 
(Result Factors) 

องค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ ๕ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลลัพธ์สุดท้าย 
(End Outcome) 

๑ บุคลากรเก่งคิด 
   (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตส านึกที่ดี 
   และมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี) 

๑ บุคลากรมีจิตส านึก 
   พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   มีสมรรถนะท่ีสามารถขับเคลื่อน 
   ยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะท่ี 
   สามารถขับเคลื่อนภารกิจของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
   ได้อย่างมีประสิทธิผล 

๑ ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา 
   ในการบริหารงานขององค์กร 

๒ บุคลากรเก่งคน 
   (เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน รู้วิธ ี
   ท างานและอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
   อย่างมีความสุขและมุ่งมั่น 
   ที่จะรักคนอ่ืน รักองค์กร) 

๒ ได้รับความร่วมมือในการ 
   บริหารงานจากประชาชน 

๓ บุคลากรเก่งงาน 
   (มีความรู้และทักษะในการ 
   บริหารและการปฏิบัติงาน 
   อย่างมีประสิทธิภาพ) 

๓ เข้าสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

 
การติดตามประเมินผล 

 

๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาบุคลากร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
 ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 ๓. หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
 ๔. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 ๕. ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 ๖. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 ๗. ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
 ๘. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
 ๙. นักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 
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 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือทราบ 
 
๒. วิธีการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
การติดตาม 

การประเมินผล 
 อบรมบุคลากรตามหลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง  

๑. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๒. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๓. หลักสูตรนักบริหารงานคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๔. หลักสูตรนักบริหารงานช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๕. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๖. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๗. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๘. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๙. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๑๐. หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
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๒. วิธีการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
การติดตาม 

การประเมินผล 
 อบรมบุคลากรตามหลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง  

๑๑. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๑๒. หลักสูตรนักวิชาการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๑๓. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๑๔. หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๑๕. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๑๖. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๑๗. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๑๘. หลักสูตรเจ้าพนักงานปูองกันฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๑๙. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๒๐. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๒๑. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๒๒. หลักสูตรวิศวกรโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๒๓. หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๒๔. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 
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๒. วิธีการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
การติดตาม 

การประเมินผล 
 อบรมบุคลากรตามหลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง  

๒๕. หลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยวหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๒๖. หลักสูตรกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๒๗. หลักสูตรการบริหาร/การจัดการทรัพยากรบุคคล ทดสอบ 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

๒๘. การปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่  
๒๙. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ทดสอบ 

(ตามแบบที่ก าหนด) 
๓๐. โครงการอื่นๆ ที่ก าหนดขึ้นภายหลังตามสถานการณ์และความจ าเป็น 

หรือความเหมาะสม 
ทดสอบ 

(ตามแบบที่ก าหนด) 
 
นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

 ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 ๑.๓ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (อัตราบัญชี
เงินเดือนในระบบแท่ง บัญชี ๕)  ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ๑.๔ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (อัตราเงิน
ประจ าต าแหน่ง)  ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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 ๑.๕ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 ๑.๖ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๑.๗ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งมาตรฐานต าแหน่งลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ๑.๘ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง 
 ๑.๙ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีมติ
เห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใน
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 ๑.๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเกินกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจึงต้องใช้แผนอัตราก าลังเป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายมิให้
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 

 ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
 ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือมีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาเกลือ 
 

 ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิไต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

 ๓.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล      
นาเกลือ ตามกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ.๒๕๕๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายคณะผู้บริหาร  และสภาพปัญหา
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการ
ด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่ อย่างไร  หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ ในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
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 ๓.๒ การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
  ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผอดจะมีผลต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
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 ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือมายึดโยงกับ
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หาก
ผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมี
การพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลสูงสุด 
 ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ 
ประเด็น ดังนี้ 
  ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
  ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
  ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
 ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบอัตราต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ
ท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเขิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการ
อ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framwork) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
 

 - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
 - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัด
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิม/ลดลง 
 
นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
 จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  
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 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
วิธีการบริหารที่ดี จึงได้น าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถ
ก าหนดขึ้น และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้ และ
แผนการด าเนินงานการจัดองค์ความรู้ 
 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) 
 

 กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วน
ราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกบการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิไตาม
พระราชกฤษฎีกา ดังนั้น  
 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 
 ๑). ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน  
 ๒). เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
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แผนการจัดการความรู้ 
 

หมวดที ่๑ : กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  
เปูาหมาย KM : การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ 
(Desired State) ทางด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาตอ่/ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ 
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงาน อบต. ในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

ที่ กิจกรรม 
วิธีการสู ่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ การสร้างและแสวงหาความรู ้
-ภายใน อบต. 
-ภายนอก อบต. 

-จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ  
 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ 

บุคลากรได้รับ
การอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๒ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต ์อบต. 
-จัดท ารูปเล่ม/รายงาน/แผ่น
พับ 

-รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่
และจัดท าฐานขอ้มูล  
-สร้างคลังความรู้ระเบียบข้อ
กฎหมาย ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐานขอ้มูล
ความรู้ด้านต่าง ๆ 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม 
 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๓ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารข้อมูล
ให้เป็นมาตรฐาน สมบูรณ์  

ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้
ของบอร์ดประชาสัมพันธ/์
เว็บไซต์ อบต.  

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

จ านวนฐานขอ้มูล
ความรู้ด้านต่าง ๆ 
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

จ านวน
ฐานข้อมูล
ความรู้ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๔ การเข้าถึงความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็บไซต์อบต. 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

รวบรวมความรู้เพื่อติด
ประกาศ/บันทึก/จัดเก็บ 
 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

จ านวนการเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ 

มีจ านวนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ด้านต่าง 
ๆ 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๕ การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู ้
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็บไซต์อบต. 
-จัดท ารูปเล่ม 
-จัดท ารายงาน 
-แผ่นพับ 

ให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุม/รายงานผลการอบรม  
 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

จ านวนการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้/จัดท า
รายงาน/บันทึกทึก
ข้อมูลในเว็บไซต์ 
อบต. 

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม 
 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๖ การเรียนรู้ 
-การสร้างองค์ความรู ้
-การน าความรู้ในไปใช้ 

ประชาสัมพันธ/์เว็บไซต์ 
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท า
แผ่นพับแจก  
 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

การจัดท า/บันทึก
ข้อมูล
ประชาสัมพันธ ์
 

มีจ านวนการ
จัดท า/บันทึก
ข้อมูล 
 

หัวหน้าสว่น
ราชการแต่ละ
ส่วน 
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หมวดที ่๑ : กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  
เปูาหมาย KM : เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
(Desired State) และพัฒนางานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายใน อบต. 
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อตอ่การน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ที่ กิจกรรม 
วิธีการสู ่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการน า
การจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน  

เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการน าการจัดการความรู้
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน  

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

จ านวนการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศให้เอือ้
ต่อการน าการ
จัดการความรู้มา
เปน็เครื่องมือ 

มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้
เอื้อต่อการน า
การจัดการ
ความรู้มาเป็น
เครื่องมือ 

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู ้
-ภายใน อบต.  
-ภายนอก อบต.  

-ประชุม/สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศ  
 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งที่
ประชุม/สัมมนา
เพื่อสนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ  

มีการประชุม/
สัมมนาเพื่อ
สนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศ
การท างาน  

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน  

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์
-เว็บไซต์ อบต.  
- วารสาร 
-จัดท ารูปเล่ม/รายงาน และ
แผ่นพับ  

ประชาสัมพันธ/์เว็บไซต์ 
อบต. /ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท า
แผ่นพับแจก  
 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

จ านวนการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ /จัดท า
รายงาน/บันทึกทึก
ข้อมูลในเว็บไซต์
อบต.  

บุคลากรใน
องค์กรได้รับ
ความรู้เพิ่ม  
 

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๔ การประมวลและ  
กลั่นกรองความรู ้ 
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารข้อมูล
ให้เป็นมาตรฐาน เนื้อหาให้
สมบูรณ์  

-หัวหนา้ส่วนรากชารปรับปรุง
กลั่นกรองฐานข้อมูลความรู้
บนบอร์ดประชาสัมพันธ/์
เว็บไซต์ อบต.และแผ่นพับ  

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าสว่น
ราชการด าเนินการ
ปรับปรุงฐาน  
ข้อมูลความ รู้ด้าน
ต่าง ๆ  

มีการตรวจ และ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
ความรู้  

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน  

๕ การเข้าถึงความรู ้ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 
- เว็บไซต์อบต.  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

ตั้งผู้รับผิดชอบดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์/เว็บไซต์
อบต. / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

มีผู้ดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ/์
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

มีการดูแลบอร์ด
ประชาสัมพันธ/์
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน  

๖ การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู ้ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- เว็บไซต์ อบต. 
-จัดท ารูปเล่ม 
-จัดท ารายงาน  

หัวหน้าสว่นราชการรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร/
ฐานความรู/้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดูแลช่องทางการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

หัวหน้าสว่น
ราชการรวบรวม
จัดท าเป็นเอกสาร 
/ฐานความรู/้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ดูแลช่องทาง 
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้

มีการรวบรวม
จัดท าเป็น
เอกสาร/
ฐานความรู้/
เทคโนโลยี
สารสนเทศดูแล
ช่องทางการ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้  

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๗ การเรียนรู้  
-การสร้างองค์ความรู ้ 
-การน าความรู้ในไปใช้ 

ประชาสัมพันธ/์เว็บไซต์ 
อบต./ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

การจัดท า/บันทึก
ข้อมูล 

มีการจัดท า/
บันทึกข้อมูล 

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 



- ๖๗ - 
 
 

หมวดที ่๑ : กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process)  
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  
เปูาหมาย KM : การสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กร เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการบิรหารงานของ อบต. 
(Desired State) 
หน่วยทีว่ัดผลได้เป็นรูปธรรม : บรรยากาศที่เอื้อตอ่การน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

ที่ กิจกรรม 
วิธีการสู ่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
เกลือ เห็นความส าคัญของการ
จัดการความรู ้ 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
อบต. ทราบ
เปูาหมาย KM ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเกลือ 

จ านวนบุคลากรที่
ทราบเปูาหมาย KM 
ของ อบต.อยา่งน้อย
ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนบุคลากร
ภายใน อบต. 

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๒ การส่ือสาร ประชุม / สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
/ จัดกิจกรรมที่ท าให้ทุกคน
เข้าใจถึงการจัดการความรู ้ 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
อบต.เข้าใจถึงการ
จัดการความรู ้

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจถึงการจัดการ
ความรู้อยา่งน้อยร้อย
ละ ๕๐ ของจ านวน
บุคลากรภายใน 
อบต. 

หัวหนา้ส่วน
ราชการแตล่ะ
ส่วน 

 

๓ กระบวนการและเครื่องมือ  
-การค้นหา  
-การถา่ยทอด/แลกเปลี่ยน
ความรู ้

มีการจัดท าให้บอร์ด
ประชาสัมพันธ/์เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีการ
ค้นหา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ความรู้ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

จ านวนครั้งบอร์ด
ประชาสัมพันธ/์
เว็บไซต์ อบต./
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

บอร์ดประชาสัม  
พันธ/์เว็บไซต์เทศ  
บาล /ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๔ การเรียนรู้ จัดการประชุม/สัมมนา /ศึกษา
ดูงาน / จัดกิจ  
กรรมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญและ
หลัก 
การของการจัดการความรู้  

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

บุคลากรที่เข้าใจ
และตระหนักถึง
ความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้
 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจและตระหนกั
ถึงความส าคัญและ
หลักการของการ
จัดการความรู ้อย่าง
น้อยร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนบุคลากร
ภายใน อบต. 

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๕ การวัดผล จัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการ
ความรู้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือ  

๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

มีการติดตามและ
ประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้องค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาเกลือ 

ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
จัดการความรู้
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือ 

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 

๖ การยกย่องชมเชยและการ
ให้รางวัล 

-การให้ของขวัญ/ของรางวัล ๑ ม.ค. ๖๑ 
เป็นต้นไป 

บุคลากรในสังกัด
อบต.มีความเข้าใจ
การจัดการความรู ้ 
 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าใจการจัดการ
ความรู้อยา่งน้อยร้อย
ละ ๕๐ ของจ านวน
บุคลากรภายใน 
อบต. 

หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่ละ
ส่วน 

 



- ๖๘ - 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
ประกอบด้วย 
 

 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. หัวหน้าส านักงานปลัด กรรมการ 
 ๓. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 ๕. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
 ๖. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ กรรมการ 
 ๗. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
 ๘. นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ และด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 


