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คํานํา 

 

  ตามที่องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� ได�ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�เป/นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสุราษฎร�ธานี เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2546 อันเป/นการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป$ (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให�สอดคล�องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 

   องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� โดยนางเนาวรัตน� เพ็ชรรัตน� ตําแหน�ง ปลัดองค�การ
บริหารส�วนตําบล ปฏิบัติหน�าที่ นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� ได�ให�ความสําคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอว�า “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององค�กร” โดยการ
ผลักดันและนํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปปฏิบัติอย�างเป/น
รูปธรรมและบังเกิดผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค�ของนโยบายดังกล�าว เพ่ือให�เป/นไปตามเจตนารมณ�ของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ที่องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างรวดเร็ว และสอดคล�องกับความ
ต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน 
 
                                                                                     องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
                                                                                                   มกราคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



สารบัญ 
 

  หน
า 

คํานํา……………………………………………………………………………………………………………………….  ข 

สารบัญ...................................................................................................................................  ค 

ส�วนที่ 1 ข�อมูลทั่วไป…………………………………………………………………………………………………  1 

ส�วนที่ 2 ข�อมูลอัตรากําลงัและโครงสร�างส�วนราชการ……………………………………………………  6 

ส�วนที่ 3 ประกาศนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล……………………………………….………….  13 

ส�วนที่ 4 ผลการดําเนินงานการบรหิารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………  15 

ส�วนที่ 5 ผลการวิเคราะห0การบริหารทรัพยากรบุคคล……………………………………………………  20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



- 1 - 
 

ส�วนที่ 1 
ข�อมูลทั่วไป 

 

1. ดวงตราประจําองค�การบริหารส�วนตําบล 
 1.1 ภาพดวงตรา 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ดวงตราสัญลกัษณ�องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" 

 
 1.2 ความหมายของภาพดวงตรา 
     ความเป%นมาของตําบลบางใบไม" ตําบลบางใบไม" อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร�ธานี เป%นตําบล
ที่มีลําคลองเป%นจํานวนมาก สองข"างเป%นป,าไม"เบญจพรรณ ในลําคลองจะมีใบไม"ลอยทับถมกันเป%นจํานวนมาก 
ทําให"นํ้าข้ึนลงไม�สะดวก ซึ่งเกิดข้ึนในทุกหมู�บ"านทั้งตําบล ราษฎรจึงได"ให"ช่ือว�าตําบลบางใบไม"สืบเน่ืองมาจนถึง
ป6จจุบันน้ี    

2. การจัดต้ัง 
      กระทรวงมหาดไทยได"ประกาศจัดต้ังองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2539 

3. พ้ืนท่ีและอาณาเขต 
  1. สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน  
 1.1  ท่ีต้ัง ตําบลบางใบไม"เป%นตําบลที่ต้ังห�างจากอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร�ธานี  ห�างจากตัวเมือง 
ประมาณ  2  กิโลเมตร ด"วยลักษณะพ้ืนที่ของตําบลมลีําคลองเป%นจํานวนมาก  สองข"างเป%นป,าไม"เบญจพรรณ         
ในลําคลองจะมีใบไม"ลอยทบัถมกันจนนํ้าข้ึนลงไม�สะดวก  จงึได"นําเหตุผลดังกล�าว มาต้ังช่ือตําบลบางใบไม" 
  1.2  เน้ือท่ี องค�การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม" มีเน้ือที่ประมาณ 10.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ6,337.5 ไร�  
  1.3  ภูมิประเทศ ลักษณะพ้ืนที่ตําบลบางใบไม" เป%นที่ราบลุ�มบริเวณริมแม�นํ้า  บริเวณพ้ืนที่มีลําคลอง
หลายสายไหลผ�าน 
 1.4  อาณาเขตของตําบลบางใบไม� 

ทิศเหนือ ติดต�อ ตําบลบางไทร  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
  ทิศใต"  ติดต�อ แม�นํ้าตาปF  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสรุาษฎร�ธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต�อ ตําบลบางชนะ  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสรุาษฎร�ธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต�อ ตําบลบางไทร, ตําบลคลองน"อย  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
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แผนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด�านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  - จํานวนหมู�บ"านที่อยู�ในเขต อบต. บางส�วน ได"แก�หมู�ที่ 1 บ"านเบิดล�าง และ หมู�ที่  2  บ"านคลอง
ใหญ� 
  - จํานวนหมู�บ"านในเขต อบต. เต็มหมู�บ"าน มี 3 หมู�บ"าน  ได"แก� 
   หมู�ที่ 3 บ"านปลายคลอง 
   หมู�ที่ 4 บ"านบางไผ�  
   หมู�ที่ 5 บ"านบางยาง 
 3.ประชากร 
   ประชากรทั้งสิ้น 2,809 คน แยกเป%นชาย 1,313  คน หญิง 1,496 คน มีความหนาแน�นเฉลี่ย 
277 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 1,339 ครัวเรอืน 
 

หมู�ท่ี ชื่อหมู�บ�าน 
จํานวนประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน  

ชื่อกํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ"านเบิดล�าง 290 314 604 299 
นางสาวจรัญญา ศรรีักษ� 

(กํานัน) 
2 บ"านคลองใหญ� 137 195 332 170 นางมณีวัลย� อินทร�แก"ว 
3 บ"านปลายคลอง 381 377 758 329 นางจันทริา คงชุม 
4 บ"านบางไผ� 207 275 482 229 นายสุรินทร� จิตร�จํานงค� 
5 บ"านบางยาง 298 335 633 242 นายอานนท� พุ�มพฤกษ� 

รวม 1,313 1,496 2,809 1,339  
( ที่มา :  สํานักงานทะเบียนราษฎร� อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี  ข"อมูล ณ  เดือน กรกฎาคม 2563) 
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 4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3) 1 แห�ง ได"แก� โรงเรียนวัดบางใบไม" 

    4.2 สาธารณสขุ 
  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห�ง ได"แก� โรงพยาบาลส�งเสรมิสุขภาพตําบลบางใบไม"   
 4.3 การสังคมสงเคราะห� 
  - จํานวนผู"รับเบี้ยยังชีพคนชรา   467  คน 
  - จํานวนผู"รับเบี้ยคนพิการ          42  คน 
  - จํานวนผู"รับเบี้ยผู"ป,วยเอดส�         2  คน 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
              5.1 การคมนาคมขนส�ง 
     - ทางบก มีถนนสายหลักคือ ถนนทางหลวงชนบทสาย 2007 และ ถนนทางหลวงสาย 420 
     - ทางนํ้า  มีคลองหลายสายทีม่ีการเช่ือมต�อกบัแม�นํ้าตาปF 
 
     5.2 การไฟฟ?า 
     ประชาชนในพ้ืนที่มีไฟฟPาใช" 100 % 
     5.3 การประปา 
     ประชาชนในพ้ืนที่มากกว�า 90 % ใช"นํ้าจากการประปาส�วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 6.ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1 การเกษตร 
   ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทําสวนมะพร"าว  มีบางส�วนที่เป%นพ้ืนที่ปลูกปาล�มและกล"วย 
      6.2 การประมง 
  ประชาชนบางส�วนที่ประกอบอาชีพประมง จะเป%นลักษณะประมงขนาดเล็ก ซึ่งใช"เรือหางยาว
เป%นหลัก 
      6.3 การท�องเท่ียว 
   ตําบลบางใบไม" มีกลุ�มท�องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและประสบความสําเร็จพอสมควร ซึ่งได"แก� กลุ�ม
ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ตําบลบางใบไม" 
       6.4 การพาณิชย�และกลุ�มอาชีพ 
  ตําบลบางใบไม" มกีลุ�มอาชีพที่มีความเข"มแข็งด"านการประกอบอาชีพอยู� 3 กลุ�ม ได"แก� 
  - กลุ�มผลิตภัณฑ�นํ้ามันมะพร"าวสกัดเย็น 
  - กลุ�มท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ตําบลบางใบไม" 
  - กลุ�มแม�บ"านเกษตรกรตําบลบางใบไม" 

 7. เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน 
 7.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของหมู�บ�านหรือชุมชน 
  หมู�ที่ 1 บ"านเบิดล�าง มีพื้นทีป่ระมาณ 892 ไร� ทําสวนมะพร"าวประมาณ 297 ไร�, 
สวนปาล�มประมาณ 63 ไร� และสวนกล"วยประมาณ 16 ไร� 
  หมู�ที่ 2 บ"านคลองใหญ� มีพื้นทีป่ระมาณ 714 ไร� ทําสวนมะพร"าวประมาณ 596 ไร�, สวน
ปาล�มประมาณ 127 ไร� และสวนกล"วยประมาณ 32 ไร� 
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  หมู�ที่ 3 บ"านปลายคลอง มีพื้นที่ประมาณ 1,936 ไร� ทําสวนมะพร"าวประมาณ 1,072 ไร�, 
สวนปาล�มประมาณ 229 ไร� และสวนกล"วยประมาณ 64 ไร� 
  หมู�ที่ 4 บ"านบางไผ� มีพื้นที่ประมาณ 1,357 ไร� ทําสวนมะพร"าวประมาณ 893 ไร�, สวน
ปาล�มประมาณ 190 ไร� และสวนกล"วยประมาณ 48 ไร� 
  หมู�ที่ 5 บ"านบางยาง มีพื้นที่ประมาณ 1,756 ไร� ทําสวนมะพร"าวประมาณ 1,191 ไร�,สวน
ปาล�มประมาณ 254 ไร� และสวนกล"วยประมาณ 58 ไร� 
   ในพ้ืนที่ตําบลบางใบไม"มีกลุ�มอาชีพ/องค�กรต�างๆดังน้ี 
    - กลุ�มท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ตําบลบางใบไม" 
      - กลุ�มผลิตภัณฑ�นํ้ามันมะพร"าวสกัดเย็น 
    - กลุ�มผลิตภัณฑ�จากต"นจาก 
       - กลุ�มแม�บ"านเกษตรกรตําบลบางใบไม" 
     - กลุ�มสตรีตําบลบางใบไม" 
    - ชมรมผู"สูงอายุตําบลบางใบไม" 
     - กลุ�มสวัสดิการชุมชนตําบลบางใบไม" 

 7.2 ข�อมูลด�านการเกษตร 
  ส�วนใหญ�เป%นพ้ืนที่ทําสวนมะพร"าว ส�วนทีเ่หลือเป%นสวนปาล�ม,กล"วย เป%นต"น 

 7.3 ข�อมูลด�านแหล�งนํ้าทางการเกษตร 
  พ้ืนที่ตําบลบางใบไม" มีลกัษณะเป%นพ้ืนที่ใกล"ปากแม�นํ้า ทําให"บริเวณพ้ืนที่มลีําคลอง 
หลายสาย โดยมีคลองสายหลกัทีส่ําคัญอยู� 5 สาย 

 7.4 ข�อมูลแหล�งนํ้ากิน นํ้าใช� 
   มีแหล�งนํ้าจากลําคลองในพ้ืนที่ และการประปาส�วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
              8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  
     8.2 ประเพณีและงานประจําปC 
  - งานชักพระ-ทอดผ"าป,าประจําปFของจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
  - งานประเพณีลอยกระทง 
  - งานประเพณีรดนํ้าผู"สูงอายุ (จัดในวันจบปFจบเดือน) 
      8.3 ภูมิปDญญาท�องถ่ิน  
  - ผลิตภัณฑ�นํ้ามันมะพร"าวสกัดเย็น 
  - ผลิตภัณฑ�จากต"นจาก เช�น นํ้าส"มจาก,นํ้าตาลจาก เป%นต"น 

9.  ฝFายบริหาร ประกอบด�วย 
     เน่ืองจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม"ได"เสียชีวิตลงด"วยโรคมะเร็งลําไส" เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2559 จึงทําให"องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม"ไม�มีฝ,ายบรหิาร 
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10. ฝFายสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  ประกอบด"วยสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" จํานวน  
  11 คน  ดังน้ี 
  1. นายไพโรจน� จันทร�เหล็ก ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" 
   2. นายยงยุทธ ชุมทอง  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" 
  3. นายเสกสรร เพชรแก"ว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" หมู�ที่ 1 
  4. นายสุทธิไชย ชูสุทธ์ิ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" หมู�ที่ 1 
   5. นายนราวุธ เจริญผล  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" หมู�ที่ 2 
  6. นายเชาวลิต ชูเสน�ห�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" หมู�ที่ 2 
  7. นายธีรบูรณ� คงชุม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" หมู�ที่ 3 
  8. นายสุรชัย ยกเจริญ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" หมู�ที่ 3 
  9. นางสาวพัชรินทร� ชูวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" หมู�ที่ 4 
  10. นางจรรยา กาญจนะ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" หมู�ที่ 5 
  11. นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน� เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม" 
       (ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม") 

11. ฝFายราชการประจํา  ประกอบด"วยพนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ"าง โดยมีปลัดองค�การบริหารส�วน 
  ตําบล และหัวหน"าส�วนราชการ ประกอบด"วย 
  1. นางเนาวรัตน� เพ็ชรรัตน� ปลัดองค�การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม" 
  2. นางกชพร  ฤทธิพันธุ�  หัวหน"าสํานักปลัด 
  3. นางผกากรอง สําล ี  ผู"อํานวยการกองคลงั 
  4. นายเจษฎา พันธุ�อุไร           ผู"อํานวยการกองช�าง 



ส�วนที่ 2 
โครงสร�างตามแผนอตัรากําลัง 

 
2.1 โครงสร�างตามแผนอัตรากําลัง        

  ตามที่องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ได�กําหนดจัดโครงสร�างส�วนราชการภายในระดับ
กองที่จําเป$นต�องมี และส�วนราชการเรียกช่ืออย�างอื่นขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� เพ่ือให�
สอดคล�องกับสภาพป)ญหาขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� ซึ่งมีภารกิจอํานาจหน�าที่ที่จะต�อง
ดําเนินการแก�ไขป)ญหาดังกล�าวภายใต�อํานาจหน�าที่ที่กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�องประกอบกับองค�การบริหารส�วนตําบล ได�กําหนดภารกิจหลักและ
ภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกล�าว โดยองค�การบริหารส�วนตําบลกําหนดตําแหน�งของพนักงานส�วนตําบล 
และพนักงานจ�างให�ตรงกับภารกิจดังกล�าว และในระยะแรกการกําหนดโครงสร�างส�วนราชการที่จะรองรับ
การดําเนินการตามภารกิจน้ัน  อาจกําหนดเป$นภารกิจอยู�ในงาน หรือกําหนดเป$นฝ?าย และในระยะต�อไป เมื่อ
มีการดําเนินการตามภารกิจน้ัน และองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาเห็นว�า ภารกิจน้ันมีปริมาณงานมาก
พอก็อาจจะพิจารณาต้ังเป$นส�วนต�อไป  ทั้งน้ี  การกําหนดการจัดโครงสร�างส�วนราชการขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลบางใบไม�  เป$นองค�การบริหารส�วนตําบลขนาดกลาง มีปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  
(นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง) และมีโครงสร�างส�วนราชการภายในระดับกองที่จําเป$นต�องมี และส�วน
ราชการเรียกช่ืออย�างอื่นขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� โดยมีการกําหนดโครงสร�างส�วนราชการ  
ดังน้ี 
   1. สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล มีหน�าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององค�การบริหารส�วนตําบล และราชการที่มิได�กําหนดให�เป$นหน�าที่ของกอง หรือส�วนราชการใดในองค�การ
บริหารส�วนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในองค�การบริหารส�วน
ตําบลให�เป$นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข�องและได�รับมอบหมาย มีการแบ�งส�วนราชการภายในออกเป$น 5 งาน ดังน้ี 

1.1 งานบรหิารทั่วไป 
   1.2 งานการเจ�าหน�าที ่
    1.3 งานนโยบายและแผน 
    1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   2. กองคลัง   มีหน�าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ�าย  การรับ  การนําส�งเงิน   การเก็บ
รักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค�าจ�าง  ค�าตอบแทน  
เงินบําเหน็จบํานาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต�าง ๆ   
การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได�และรายจ�ายต�าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ�าย  งานทํางบ
ทดลองประจําเดือนประจําปJ งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค�การบริหารส�วนตําบลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข�องและ
ได�รับมอบหมาย  มีการแบ�งส�วนราชการภายในออกเป$น 4 งาน ดังน้ี 
    2.1 งานการเงิน 
   2.2 งานบัญชี 
   2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
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   2.4 งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ 
  3. กองช�าง  มีหน�าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทํา
ข�อมูลทางด�านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  
การก�อสร�างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  งานก�อสร�างและซ�อมบํารุง  
งานแผนงานด�านวิศวกรรมและเครื่องกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม  เก็บรักษา  การ
เบิกจ�ายวัสดุ  อุปกรณ�  อะไหล�  นํ้ามันเช้ือเพลิง และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข�องและที่ได�รับมอบหมาย  มีการแบ�ง
ส�วนราชการภายในออกเป$น 4 งาน ดังน้ี 

3.1 งานก�อสร�าง  
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 
  

โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังป#จจุบัน โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม� หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
     (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) 
   หัวหน�าสํานักปลัด อบต.ฯ  
   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) 
1.1 งานบรหิารทั่วไป 
1.2 งานการเจ�าหน�าที ่
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น)    
ผู�อํานวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
2.4 งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ 
3. กองช�าง (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 
    ผู�อํานวยการกองช�าง 
    (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 
3.1 งานก�อสร�าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 

 

1. สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
     (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) 
   หัวหน�าสํานักปลัด อบต.ฯ  
   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) 
1.1 งานบรหิารทั่วไป 
1.2 งานการเจ�าหน�าที ่
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น)    
ผู�อํานวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
2.4 งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ 
3. กองช�าง (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 
    ผู�อํานวยการกองช�าง 
    (นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 
3.1 งานก�อสร�าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป/  ระหว�างป/ พ.ศ. 2564 - 2566 

ส�วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

กรอบอัตรากําลังตําแหน�งท่ี
คาดว�าจะต�องใช�ในช�วง
ระยะเวลา 3 ป/ข�างหน�า 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

  
หมาย
เหตุ 
   2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1. นักบรหิารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง 
   (ปลัดองค�การบรหิารส�วนตําบล)  

1 1 1 1 - - -  

รวม 1 1 1 1 - - -   
สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (01)    

พนักงานส�วนตําบล          
2. นักบรหิารงานทั่วไป  ระดับต�น 
   (หัวหน�าสํานักปลัด)  

1 1 1 1 - - -  

3. นักจัดการงานทั่วไป ชก. 1 1 1 1 - - -   
4. นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 1 1 - - -   
5. นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ชก. 1 1 1 1 - - -   
6. เจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 1 1 1 1 - - -  
7. ครู (คศ.1) 1 1 1 1 - - - เงิน

อุดหนุน 
พนักงานจ�าง    

พนักงานจ�างท่ัวไป   
8. คนงาน 1 1 1 1 - - -   

รวม 7 7 7 7 - - -   
กองคลัง (04)                 

พนักงานส�วนตําบล                 
9. นักบรหิารงานการคลัง ระดับต�น 
     (ผู�อํานวยการกองคลัง)  

1 1 1 1 - - -  

10. นักวิชาการเงินและบญัชี ชก. 1 1 1 1 - - - 
11. นักวิชาการจัดเกบ็รายได� ชก. 1 1 1 1 - - - 
12. นักวิชาการพัสดุ ปก. 1 1 1 1 - - - 

13. เจ�าพนักงานการเงินและบญัชี ปง./ชง. 0 1 1 1 - - - 
กําหนด

ใหม� 
พนักงานจ�าง  

พนักงานจ�างตามภารกิจ (ผู�มีคุณวุฒิ) 
14. ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 1 1 1 1 - - - 

รวม 5 6 6 6 +1 - - 
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ส�วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

กรอบอัตรากําลังตําแหน�งท่ี
คาดว�าจะต�องใช�ในช�วง
ระยะเวลา 3 ป/ข�างหน�า 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

  
หมาย
เหตุ 
   2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองช�าง (05)          

พนักงานส�วนตําบล                 
15. นักบรหิารงานช�าง ระดับต�น 
       (ผู�อํานวยการกองช�าง)  

1 1 1 1 - - -  

16. นายช�างโยธา ปง. 1 1 1 1 - - - 
17. เจ�าพนักงานธุรการ ปง. 1 1 1 1 - - - 

พนักงานจ�าง 
พนักงานจ�างตามภารกิจ (ผู�มีคุณวุฒิ) 
18. ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ  1 1 1 1 - - - 

รวม 4 4 4 4 - - -   
รวมท้ังหมด 17 18 18 18 - - -   

 
 

สรุปกรอบอัตรากําลัง 3 ป/ (ป/งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 

ลําดับ
ท่ี 

ส�วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

กรอบอัตรากําลังตําแหน�งท่ี
คาดว�าจะต�องใช�ในช�วง
ระยะเวลา 3 ป/ข�างหน�า 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
1 ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 1 1 1 1 - - -  
3 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 7 7 7 7 - - -  
4 กองคลัง 5 6 6 6 +1 - -  
5 กองช�าง 4 4 4 4 - - -   

รวม 17 18 18 18 +1 - -   
 
 



 
 
 

โครงสร�างการแบ�งส�วนราชการและอตัรากําลังขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
           

 
           ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท�องถิ่น ระดับกลาง) 
           

                      
                           
                         
  สํานักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต�น) 
  กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) 
   กองช�าง 

(นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 
  

          
                          
  1.งานบริหารงานทั่วไป 

2.งานนโยบายและแผน 
3.งานการเจ�าหน�าที ่
4.งานการศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 
5.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

   1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานทะเบียนทรัพย-สินและพัสดุ 
4.งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได� 
 

   1.งานก/อสร�าง  
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.งานผงัเมอืง 
4.งานประสานสาธารณูปโภค 
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 โครงสร�างของสํานักงานปลัดองค�การบรหิารส�วนตาํบลบางใบไม� 

 
 
                      
                     
                       

            
   
  

 
 

            

   
 

    

                              
         

 
 
 

       
 

        

 

ประเภท 
พนักงานส/วนตําบล (ระดับ) พนักงานครู อบต. ลูกจ�าง 

ประจํา 
พนักงานจ�าง
ผู�เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจ�าง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ�าง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจ�าง 
ทั่วไป 

รวม 
ทั้งหมด อํานวยการท�องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครู 

ผู�ดูแลเด็ก 
ครู 

สูง กลาง ต�น ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. 
จํานวน - - 1 - - 3 - - - 1 - 1 - - - - 1 7 
 

 

งานนโยบายและแผน 
งานสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน 
งานการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

งานบริหารทั่วไป งานการเจ�าหน�าที่ 

หัวหน�าสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต�น) 

- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.  (1) 
     พนักงานจ�าง 
- คนงาน (1) 

- นักทรพัยากรบุคคล  
  ปก./ชก.  (1) 
 

- นักวิเคราะห-นโยบายและแผน     
  ปก./ชก.  (1) 
 

- ครู  (1) 
 

- เจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน 
   ปง./ชง. (1) 
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                                                                             โครงสร�างของกองคลัง 
 
            ผู�อํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต�น) 
             

                         
                               
                               
 

งานการเงิน 
 

งานบัญชี 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
 

งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ 
  

       
                               
                       - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1) 

                      - เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1) 
 - นักวิชาการจัดเก็บรายได� ปก./ชก.(1) 

      พนักงานจ�าง 
- ผู�ช/วยเจ�าพนักงานจัดเกบ็รายได� (1) 

 - นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1)   

 
              

 
 

       
 

      

 
 

ประเภท 
พนักงานส/วนตําบล (ระดับ) พนักงานครู อบต. ลูกจ�าง 

ประจํา 
พนักงานจ�าง
ผู�เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจ�าง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ�าง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจ�าง 
ทั่วไป 

รวม 
ทั้งหมด อํานวยการท�องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครู 

ผู�ดูแลเด็ก 
ครู 

สูง กลาง ต�น ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. 
จํานวน - - 1 - - 2 1 - - - - - - - - 1 - 5 
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                                                                                      โครงสร�างของกองช�าง 
 

            ผู�อํานวยการกองช�าง 
(นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) 

             
                         
                               
                               
 

งานก�อสร�าง 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  

งานผังเมือง 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
  

       
                               
  - นายช/างโยธา ปง./ชง. (1)     
  - เจ�าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) 

     พนักงานจ�าง 
    

  - ผู�ช/วยเจ�าหน�าที่ธุรการ (1)     
 
 
 
 
 

ประเภท 
พนักงานส/วนตําบล (ระดับ) พนักงานครู อบต. ลูกจ�าง 

ประจํา 
พนักงานจ�าง
ผู�เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจ�าง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ�าง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจ�าง 
ทั่วไป 

รวม 
ทั้งหมด อํานวยการท�องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครู 

ผู�ดูแลเด็ก 
ครู 

สูง กลาง ต�น ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. 
จํานวน - - 1 - - - - - 2 - - - - - - 1 - 4 
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ส�วนที่ 3 
นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล 

  
  องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี จังหวัดสุราษฎร�ธานี ได�ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 ความว�า
องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� โดยนางเนาวรัตน� เพ็ชรรัตน� ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
ปฏิบัติหน�าที่นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� ให�ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ตระหนักเสมอว�า “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององค�กร” จึงกําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช�เป<นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� ดังน้ี 

   1. ด�านการสรรหา 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�การวางแผนกําลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กําหนด 

และเลือกสรรคนดีคนเก�งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน 
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป, เพ่ือใช�ในการกําหนดโครงสร�างและกรอบอัตรากําลังที่รองรับต�อ

ภารกิจองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑.๒ ดําเนินการสรรหาพนักงานส�วนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ�างให�ทันต�อการ

เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุ�งเน�นการสรรหาภายในห�วงเวลา ๖๐ วัน นับแต�วันที่ตําแหน�งว�าง 
๑.๓ การรับโอนพนักงานส�วนตําบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป<น

พนักงานจ�าง โดยประกาศทางเว็บไซต� องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� และแจ�งข�าวประชาสัมพันธ�ไปยัง
หน�วยงานอื่นประกอบด�วย ๑) สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดสุราษฎร�ธานี ๒) ที่ว�าการอําเภอ
เมืองสุราษฎร�ธานี 3) องค�การบริหารส�วนตําบลในเขตจังหวัดสุราษฎร�ธานี  

๑.๔ แต�งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วน
ตําบลจังหวัดสุราษฎร�ธานี เรื่อง หลักเกณฑ�เกี่ยวกับพนักงานจ�าง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก�ไข
เพ่ิมเติม 

 ๒. ด�านการพัฒนา 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร�อมของ

พนักงานส�วนตําบลบางใบไม� และพนักงานครู อบต. พัฒนาความรู� ทักษะ และสมรรถนะมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�ง โดยใช�เครื่องมือที่หลากหลายตามเส�นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให�สามารถรองรับภารกิจของ
หน�วยงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป,เพ่ือเป<นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต�ละตําแหน�ง 
๒.๒ ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป, โดยการจัดส�งข�าราชการเข�ารับการฝOกอบรม

ความรู�ตามสายงานของแต�ละตําแหน�ง 
๒.๓ จัดองค�ความรู�ในองค�กร (Knowledge Management : KM) ได�แก� ความรู�ด�านแผนงาน 

การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่นๆ ที่สามารถใช�เป<นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนา
ท�องถ่ินให�เข�มแข็ง 
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 ๓. ด�านเก็บรักษาไว� 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ต�องวางจัดทําเส�นทางความก�าวหน�าในสายงาน ปรับปรุง

ระบบฐานข�อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส�วนตําบล พนักงานครู อบต. และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างที่มีประสิทธิภาพ และยกย�อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให�บุคลากรเกิด
ความผูกพันต�อหน�วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
๓.๑ ปรับปรุงฐานข�อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย�บริการข�อมูลบุคลากรท�องถ่ินแห�งชาติ

ให�เป<นป`จจุบัน 
๓.2 จัดกิจกรรมการยกย�อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือเป<นการเสริมสร�างความรัก ผูกพันระหว�าง

บุคลากรกับองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
๓.3 ควบคุมให�การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส�วนตําบล พนักงานครู อบต. และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างเป<นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่องค�การบริหารส�วนตําบล
เดือนกําหนด พร�อมทั้งให�การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบล พนักงานครู อบต. และเลื่อน
ค�าตอบแทนพนักงานจ�างเป<นไปตามช�วงเวลาที่กําหนด หากมีพนักงานส�วนตําบล พนักงานครู อบต. หรือ
พนักงานจ�างร�องเรียน ร�องขอความเป<นธรรมให�รวบรวมและรีบนําเสนอนายกองค�การบริหารส�วนตําบลบาง
ใบไม�พิจารณาโดยด�วน 

๔. ด�านการใช�ประโยชน& 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� โดยทุกส�วนราชการต�องร�วมมือกันในการบริหารทรัพยากร

บุคคลอย�างเป<นระบบ แจ�งให�บุคลากรเข�าถึงช�องทางการรับทราบข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบคุคล รวมทัง้
ควบคุม กํากับ ดูแลให�ปฏิบัติราชการอย�างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
๔.๑ ให�ผู�บังคับบัญชามอบหมายงานแก�ผู�ใต�บังคับบัญชาอย�างเป<นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติรวมทั้ง

ควบคุม กํากับ ดูแลผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส�วนตําบล และ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส�วยตําบลและพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
หากผู�ใต�บังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตให�รายงานให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ทราบ
โดยเร็ว 

๔.๒ การพิจารณาแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบล พนักงานครู อบต. ให�ดํารงตําแหน�งที่สูงข้ึนใน
ตําแหน�งต�างๆ จะยึดถือความรู� ความสามารถและประโยชน�สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสุราษฎร�ธานี (ก.อบต.จ.                
สุราษฎร�ธานี) กําหนด 
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ส�วนที่ 4 
ผลการดําเนนิงานการบริหารทรพัยากรบคุคล 

 
 เพ่ือให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติข�อมูลข#าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว#าด�วยหลักเกณฑ4และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส#วนตําบลจังหวัดสุราษฎร4ธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ4และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค4การบริหารส#วนตําบล พ.ศ. 2546 อันเป�น 
การรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร4ชาติ 20 ป= (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให�
สอดคล�องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดําเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) 

 องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� โดยนางเนาวรัตน4 เพ็ชรรัตน4 ตําแหน#ง ปลัดองค4การ
บริหารส#วนตําบล ปฏิบัติหน�าที่ นายกองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� ให�ความสําคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอว#า “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององค4กร” จึงกําหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช�เป�นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค4การบริหารส#วน
ตําบลบางใบไม� ตามประกาศองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลง
วันวันที่ 21 มกราคม 2563  ซึ่งองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม�ได�ดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังน้ี 

1. ด�านการสรรหา (Recruitment) 
 การคัดเลือกที่มีระบบและมีมาตรฐานย#อมนําคนดีและมีคุณภาพมาสู#องค4กรฉันน้ัน องค4การ
บริหารส#วนตําบลบางใบไม� โดยงานการเจ�าหน�าที่ สํานักปลัดองค4การบริหารส#วนตําบล จึงดําเนินการวางแผน
อัตรากําลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน#ง โดยมุ#งสรรหาบุคลากรด�วยระบบ
การคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป�นธรรมเพ่ือให�ได�บุคลากรที่เป�นทั้ง “คนเก#ง” และ “คนดี” มีคุณภาพสูง
และซื่อสัตย4 เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� 
  1.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) จัดทําแผนอัตรากําลังสามป= เพ่ือใช�ในการกําหนดโครงสร�างและกรอบอัตรากําลังที่
รองรับต#อภารกิจองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม�ที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน และแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร4ชาติ 20 ป= (พ.ศ. 2561 – 2580) 
   (2) ดําเนินการสรรหาพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล และ
พนักงานจ�างให�ทันต#อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน 
   (3) การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต#งต้ังบุคคลเข�ารับราชการและรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานจ�าง ต�องประกาศทางป\ายประชาสัมพันธ4 ณ ที่ทําการองค4การบริหารส#วนตําบลบาง
ใบไม� ทางเว็บไซต4องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� (www.bangbaimai.go.th) และแจ�งข#าวประชาสมัพันธ4ไป
ยังอําเภอเมืองสุราษฎร4ธานี และองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินอื่น เพ่ือสร�างการรับรู�และเข�าถึงบคุคลทัว่ไปได�อย#าง
มีประสิทธิภาพ 
   (4) แต#งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเป�นไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑ4ที่
กําหนด เพ่ือให�สามารถเลือกสรรผู�ที่มีความรู� ความสามารถ และเป�นคนดีสอดคล�องตามภารกิจของแต#ละ
หน#วยงาน 
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 1.2 ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
   (1) จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป= (รอบป=งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค4การ
บริหารส#วนตําบลบางใบไม�  
    
2. ด�านการพัฒนา (Development) 
 การพัฒนาบุคลากรเป�นการลงทุนเพ่ือสร�างความได�เปรยีบในการปฏิบติัภารกจิขององค4กรระยะ
ยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะต�องได�รับการพัฒนาอย#างเพียงพอและต#อเน่ือง ทั้งในด�านความรู�ทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด�านความรู� ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะของงานในตําแหน#ง ด�านการบริหารและการจดัการ ด�าน
คุณสมบัติส#วนตัว และด�านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมของหน�าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงความรู� ความสามารถด�านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตัล การสร�าง
จิตสํานึกในเรื่องคุณภาพการให�บริการและความเอาใจใส#ต#อลูกค�า ประชาชนผู�รับบริการ ให�กับบุคลากรทุกคน 
โดยเน�นการพัฒนาความรู� ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให�มีความสัมพันธ4 และสอดคล�องกับ 
กลยุทธ4ในการดําเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สร�างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให�มคีวามรกัองค4กร ตลอดจน
ความมั่นใจที่จะทํางานเพ่ือความก�าวหน�าในอนาคต 
 องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� โดยงานการเจ�าหน�าที่ สํานักปลดัองค4การบรหิารส#วนตําบล 
ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร�อมของบุลากรเพ่ือให�เป�นผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง พัฒนาความรู� 
ทักษะ และสมรรถนะโดยใช�เครื่องมือที่หลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบล
บางใบไม� (พ.ศ. 2561 – 2563) เพ่ือให�สามารถรองรับต#อภารกิจองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม�ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส#งเสริม
การปกครองท�องถ่ิน และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร4ชาติ 20 ป= (พ.ศ. 2561 – 2580) ได�อย#างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม�  (พ.ศ. 2561 
– 2563) และแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� ประจําป= ให�
สอดคล�องตามความจําเป�นและความต�องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน#วยงาน ทั้งน้ี ให�คํานึงถึงความ
เหมาะสมและสถานะทางการคลังขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� 
  (2) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหาร
ส#วนตําบลบางใบไม� ประจําป=งบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของป=งบประมาณถัดไป เพ่ือให�
ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู�ความรู�สามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ 
ผู�เข�ารับการพัฒนา 
  (3) ส#งเสริมให�บุคลากรพัฒนาตนเองด�วยแผนพัฒนารายบุคคล 
  (4) จัดให�มีการประเมินพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล และ
พนักงานจ�างตามเกณฑ4มาตรฐานความรู� ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานส#วนตําบลกาํหนด 
 2.2 ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
  (1) จัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบลบาง
ใบไม� (พ.ศ. 2561 – 2563)  
   (3) จัดทําและดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหาร
ส#วนตําบลบางใบไม� ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  (4) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหาร
ส#วนตําบลบางใบไม� ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วน
ตําบล และพนักงานจ�าง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ระหว#างวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 31 มีนาคม 2563) และรอบการประเมินครั้งที่  2 (ระหว#างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 
กันยายน 2563) ตามกฎหมายว#าด�วยการประเมินผลการปฏิบัติงานแล�วแต#กรณี 
 
3. ด�านการรักษาไว� (Retention) 
 สิ่งสําคัญในการักษา จูงใจ ดึงดูด และสร�างความรักองค4กรให�เกิดข้ึนน้ัน องค4การบริหารส#วน
ตําบลบางใบไม�  โดยงานการเจ�าหน�าที่  สํานักปลัดองค4การบริหารส#วนตําบล ต�องวางแผนกลยุทธ4 
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจําป= จัดทําเส�นทางความก�าวหน�า
ในสายงาน แผนสืบทอดตําแหน#งทางการบริหาร (Succession Plan) ปรับปรุงระบบฐานข�อมูลบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล และพนักงานจ�าง 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) และยกย#อง ชมเชย
บุคลากร เพ่ือให�บุคลากรเกิดความผูกพันต#อองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� 
  
 3.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) สํารวจปjจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ประจําป= 
   (2) ประเมินความพึงพอใจต#อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากรประจําป= 
   (3) กําหนดให�การจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ4และความสามัคคีที่ดีของ
บุคลากรภายในองค4กร เช#น การแข#งขันกีฬาภายในหน#วยงาน การรับประทานอาหารกลางวันร#วมกัน เป�นต�น 
   (4) ปรับปรุงฐานข�อมูลบุคลากรในระบบศูนย4บริการข�อมูลบุคลากรท�องถ่ินแห#งชาติ 
(LHR) ให�เป�นปjจจุบันและทันสมัย 
   (5) จัดกิจกรรมยกย#อง ชมเชยบุคลากร เช#น ประกาศผลประกาศรายช่ือพนักงานส#วน
ตําบลและพนักงานจ�างผู�มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด#น ในแต#ละรอบการประเมนิเพ่ือเป�นการ
ยกย#องชมเชยและสร�างแรงจูงใจให�พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต#อไปให�ดีย่ิงข้ึน 
   (6) ดําเนินการเร#งรัดการขอรับสวัสดิการให�บุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด 
   (7) ควบคุมให�การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครู
องค4การบริหารส#วนตําบล และพนักงานจ�าง เป�นไปตามหลักเกณฑ4และวิธีการที่กําหนด พร�อมทั้งให�การเลื่อน
ข้ันเงินเดือนของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล และเลื่อนค#าตอบแทนพนักงานจ�าง 
เป�นไปตามช#วงเวลาที่กําหนด หากมีข�าราชการ พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล และพนักงานจ�าง
ร�องเรียน ร�องขอความเป�นธรรมให�รวบรวมและรีบนําเสนอนายกองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม�พิจารณา
โดยด#วน 
   (8) ควบคุมการต#อสัญญาจ�างพนักงานจ�างให�เป�นไปตามหลักเกณฑ4และระยะเวลาที่
กําหนด 
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 3.2 ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
   (1) สํารวจปjจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (2) ประเมินความพึงพอใจต#อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (3) จัดทําโครงการการรับประทานอาหารกลางวันร#วมกัน 
   (4) ปรับปรุงฐานข�อมูลบุคลากรในระบบศูนย4บริการข�อมูลบุคลากรท�องถ่ินแห#งชาติ 
(LHR) ให�เป�นปjจจุบันและทันสมัย 
   (5) ประกาศผลประกาศรายช่ือพนักงานส#วนตําบลและพนักงานจ�างผู�มผีลการประเมนิผล
การปฏิบัติงานในระดับดีเด#น ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ระหว#างวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และรอบการประเมินครั้งที่ 2 (ระหว#างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 
กันยายน 2563) เพ่ือเป�นการยกย#องชมเชยและสร�างแรงจูงใจให�พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต#อไปให�ดีย่ิงข้ึน 
   (6) ดําเนินการเร#งรัดการขอรับสวัสดิการให�บุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด 
   (7) ควบคุมให�การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครู
องค4การบริหารส#วนตําบล และพนักงานจ�าง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 
(ระหว#างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และรอบการประเมินครั้งที่ 2 (ระหว#างวันที่ 1 
เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) เป�นไปตามหลักเกณฑ4และวิธีการที่กําหนด พร�อมทั้งให�การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 
1 เมษายน 2563 และ 1 ตุลาคม 2563) และเลื่อนค#าตอบแทนพนักงานจ�าง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 
2563 (1 ตุลาคม 2563) เป�นไปตามช#วงเวลาที่กําหนด  
  (8) ควบคุมการต#อสัญญาจ�างพนักงานจ�างให�เป�นไปตามหลักเกณฑ4และระยะเวลาที่
กําหนด จํานวน 1 ราย คือ พนักงานจ�างทั่วไป ตําแหน#ง คนงานทั่วไป สังกัดสํานักปลัดองค4การบริหารส#วน
ตําบล 
 
4. ด�านการใช�ประโยชน; (Utilization) 
 องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� โดยทุกหน#วยงานต�องร#วมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย#างเป�นระบบ แจ�งให�บุคลากรเข�าถึงช#องทางการรับทราบข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบคุคล รวมทัง้
ควบคุม กํากับ ดูแลให�ปฏิบัติราชการอย#างมีประสิทธิภาพ 
 4.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

   (1) ให�ผู�บังคับบัญชามอบหมายงานแก#ผู�ใต�บังคับบัญชาอย#างเป�นธรรม ไม#เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของข�าราชการ ข�อบังคับ
องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� ว#าด�วยจรรยาข�าราชการองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส#วนตําบลจังหวัดสุราษฎร4ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ4และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส#วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ลงวันที่  16 ตุลาคม 2558 
หากผู�ใต�บังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตให�รายงานนายกองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม�ทราบ
โดยเร็ว 
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  (2) การพิจารณาแต#งต้ังพนักงานส#วนตําบล และพนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล 
ให�ดํารงตําแหน#งที่สูงข้ึนในตําแหน#งต#าง ๆ จะยึดถือความรู� ความสามารถและประโยชน4สูงสุดที่องค4การบริหาร
ส#วนตําบลบางใบไม�จะได�รับเป�นเกณฑ4ในการคัดเลือก 

  (3) จัดทําช#องทางการร�องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค4การบริหารส#วน
ตําบลบางใบไม� 

  (4) จัดทําแบนเนอร4 “มุมงานการเจ�าหน�าที่” ที่เว็บไซต4องค4การบริหารส#วนตําบลบาง
ใบไม� (www.bangbaimai.go.th) เพ่ือเพ่ิมช#องทางการรับทราบข�อมูลด�านการบริหารงานบุคคลส#วนท�องถ่ิน 
  4.2 ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

   (1) ผู�บังคับบัญชามอบหมายงานแก#ผู�ใต�บังคับบัญชาอย#างเป�นธรรม ไม#เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของข�าราชการ ข�อบังคับ
องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� ว#าด�วยจรรยาข�าราชการองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� พ.ศ. 2558 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส#วนตําบลจังหวัดสุราษฎร4ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ4และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส#วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ลงวันที่  16 ตุลาคม 2558 
หากผู�ใต�บังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตให�รายงานนายกองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม�ทราบ
โดยเร็ว 

  (2) จัดทําช#องทางการร�องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค4การบริหารส#วน
ตําบลบางใบไม� ดังน้ี 
    1) ทางโทรศัพท4 สํานักปลัด องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� 0-7729-2916 
ต#อ 101 ในวัน และเวลาราชการ 
   2) ทางโทรสาร สํานักปลัด องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� หมายเลข 0-7729-
2916 ต#อ 101 ในวัน และเวลาราชการ 
   3) งานการเจ�าหน�าที่ สํานักปลัด องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� 
   4) ทางไปรษณีย4 เป�นหนังสือร�องเรียนถึง นายกองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� 
โดยตรง ตามที่อยู#ขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� 
   5) เว็บไซต4องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม� ที่ www.bangbaimai.go.th แบน
เนอร4 “ช#องทางการร�องเรียน” 
   6) ทาง facebook : https://www.facebook.com/อบต.บางใบไม�-สุราษฎร4ธานี 
    7) ทาง e-mail : bangbaimai3@gmail.com 

  (4) จัดทําแบนเนอร4 “มุมงานการเจ�าหน�าที่” ที่เว็บไซต4องค4การบริหารส#วนตําบลบาง
ใบไม� (www.bangbaimai.go.th) เพ่ือเพ่ิมช#องทางการรับทราบข�อมูลด�านการบริหารงานบุคคลส#วนท�องถ่ิน 
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ส�วนที่ 5 

ผลการวิเคราะห�การบริหารทรพัยากรบคุคล 
 

  เพ่ือให�เป�นไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจาย
อํานาจให�แก องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน ที่องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินสามารถตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�อย างรวดเร็ว และสอดคล�องกับความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลถือเป�นเรื่องสําคัญและมีความเกี่ยวข�องโดยตรงต อการบริหารองค�การปกครองส วนท�องถ่ิน  
 
1. ป�ญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1. ป6ญหาโครงสร�างส วนราชการที่ไม คล องตัว โครงสร�างการบริหารงานในป6จจุบันไม มีความ
ยืดหยุ น ขาดความคล องตัว ทําให�การบริหารยึดติดกับกรอบตามอํานาจหน�าที่ที่กฎหมายกําหนดเป�นหลัก 
ส งผลให�การบริหารไม สอดคล�องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมได�อย างทันการณ�  
  2. การบริหารงานบุคคลที่ให�อํานาจผู�บริหารท�องถ่ินคนเดียว ทําให�ผู�บริหารท�องถ่ินใช�อํานาจ
ได�ตามอําเภอใจตามความต�องการของผู�บริหารท�องถ่ิน ไม เป�นไปตามระบบคุณธรรมแต กลับใช�ระบบอุปถัมภ� 
ส งผลให�ท�องถ่ินได�บุคคลไม มีคุณภาพ ไม สามารถปฏิบัติงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค�ที่องค�กรปกครองส วน
ท�องถ่ินกําหนดไว�ได� 
  3. กระบวนการสรรที่ไม เป�นธรรม เลือกสรรบุคลากรตามนโยบายของผู�บริหาร จึงได�คนที่ไม มี
ความรู�ความสามารถเข�ามาปฏิบัติงาน 
  4. สวัสดิการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเ ดือนและค าจ�างไม เป�นไปตามระบบความรู� 
ความสามารถ แต เป�นระบบโควตา และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค าตอบแทนไม ทันต อสถานการณ� ไม ทัน
ต อภาวะเศรษฐกิจป6จจุบัน 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานไม ได�ยึดจากปริมาณงาน ความรู�ความสามารถเป�นหลัก ไม มี
ความยุติธรรม ไม ใช�ระบบคุณธรรมแต ใช�ระบบอุปถัมภ�แทน 
 
2. ข!อเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1. โครงสร�างการบริหารงานบุคคลท�องถ่ิน ควรมีเพียงองค�กรเดียว เพ่ือให�เกิดความเป�น
เอกภาพในการกําหนดมาตรฐาน และมีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน เพ่ือให�กระบวนการบริหารบริหารงาน
บุคคลท�องถ่ินเป�นไปอย างเป�นธรรม มีความคล องตัว 
  2. ระบบการบริหารงานบุคคลท�องถ่ิน ควรอยู ในรูปแบบของคณะกรรมการ แทนการให�
อํานาจแก ผู�บริหารเพียงผู�เดียว เพ่ือเป�นการถ วงดุลอํานาจ 
  3. กระบวนการบริหารงานบุคคลท�องถ่ิน ควรจัดทําแผนบุคลากรให�มีความเหมาะสมตาม
ภารกิจและเปBาหมายขององค�กร เพ่ือให�สามารถแก�ป6ญหาความเดือดร�อนและความต�องการของประชาชนได� 
  4. การเลือกสรรบุคลากรต�องยึดหลักคุณธรรมและดําเนินการให�เป�นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ เพ่ือให�ได�บุคลากรที่มีความรู� ความสามารถตรงกับตําแหน งงาน เพ่ือประโยชน�สูงสุดของทางราชการ 
  5. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ประเมินทั้งในเชิงประจักษ�เป�นรูปธรรม และพิจารณาจากความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน และมีหลักเกณฑ�ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป�นรูปธรรม 
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  6. ความส งเสริมสนับสนุนให�บุคลากรได�มีการพัฒนาตนเองโดยการเปEดโอกาสให�ได�รับการ
ฝGกอบรมตามหลักสูตรของแต ละตําแหน งอย างสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาตนเองให�มีความรู� ความสามารถ ทันต อ
เหตุการณ� 
 
3. ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลสู การปฏิบัติ มีดังต อไปน้ี 
  1. การพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (1) ส งเสริมให�ส วนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตร�การบริหารงานบุคคลเอง โดยมี
เปBาหมายที่สอดคล�องกับแผนการกระจายอํานาจภายใต�กรอบมาตรฐาน แต ต�องอยู ภายใต�กรอบวงเงินร�อยละ 
40 
   (2) ส งเสริมและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให�เป�นระบบเปEดมากข้ึน ให�
โอกาสบุคลากรในการโอน ย�าย สับเปลี่ยนบุคลากรกันได� โดยไม กระทบต อหน�าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่
ต�องปฏิบัติ 
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   (1) ส งเสริมการพัฒนาบุคลากรให�ได�รับความรู�และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพัฒนาทัศนคติที่ดีต อหน�าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน�ในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยการพัฒนาบุคลากรจะต�องดําเนินการทุกระยะ ต้ังแต ก อนการเข�าทํางานระหว างการทํางาน 
   (2) กําหนดและพัฒนาหลักสูตรการฝGกอบรม โดยการสํารวจความต�องการฝGกอบรม
และพัฒนาของบุคลากร เพ่ือกําหนดกลุ มเปBาหมาย หลักสูตร แนวทางการฝGกอบรม การติดตามประเมินผลการ
ฝGกอบรมและพัฒนา ตลอดจนจัดให�มีการฝGกอบรมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ส งเสริมและสนับสนุนให�มีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ใน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 
   (2) ส งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให�มีความรู� ความสามารถในการพัฒนา 
การจัดการและประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในองค�กร 
   (3) ส งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ�ที่ทันสมัย 
เช น เครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ต อพ วง ระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง เป�นต�น 
   


