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1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีการก าหนด
ส่วนราชการแบ่งเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่ 1. ส านักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และมีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ 
2562 รวมทั้งส้ิน 44 ราย เพื่อให้การด าเนินงานทุกส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกมิติ จึง
ได้ด าเนินการพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโดยผ่านการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานและแสดงผลย้อนกลับของการด าเนินงานต่อไป 

2.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ต าบลน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล” 

 

3. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
     ข้อมูลพื้นฐาน 
 ท่ีต้ัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม  ต้ังอยู่เลขท่ี  ๙๙  หมู่  ๖  ต าบลสระส่ีเหล่ียม  อ าเภอ           
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  เป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอพนัสนิคม ๑๙ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี  ๔๑  กิโลเมตร 
 เนื้อที ่
 ต าบลสระส่ีเหล่ียม  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ ๓๐.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๙,๐๘๑.๒๕  ไร่  
 ภูมิประเทศ 
 สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม  มีคลองชลประทานไหลผ่าน  พื้นท่ีของต าบลส่วนใหญ่เหมาะแก่การเกษตร    
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอแปลงยาว 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอแปลงยาว 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลหัวถนน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลท่าข้าม 
 จ านวนหมู่บ้าน 
 จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.    เต็มท้ัง  ๑๑  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ท่ี ๑ - ๑๑ 
 ประชากร 
 -   ประชากรท้ังส้ิน   ๖,๗๖๐  คน  แยกเป็นชาย  ๓,๒๙๒  คน   หญิง  ๓,๔๖๘  คน 
 -   มีความหนาแน่นเฉล่ีย    ๒๒๒      คน/ตารางกิโลเมตร 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพ 
 -    เกษตรกรรม  รับจ้าง   ค้าขาย 
 หน่วยธุรกิจ 
 -   โรงงานอุตสาหกรรม   ๔   แห่ง     ต้ังอยู่ท่ีหมู่  ๖ , ๘ , ๑๐ 
 -   โรงสี   ๖  แห่ง    ต้ังอยู่ท่ีหมู่  ๒ , ๖ , ๑๐ 
 



 
 สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๓   แห่ง ต้ังอยู่ท่ีหมู่  ๔ , ๙ , ๑๑ 
 -   โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา   ๑   แห่ง  ต้ังอยู่ท่ีหมู่  ๔ 
 -   โรงเรียนประถมศึกษา   ๓   แห่ง  ต้ังอยู่ท่ีหมู่  ๔ , ๙ , ๑๑ 
 -   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   ๑๑   แห่ง 
 สถาบันทางศาสนา 
 -   วัด   ๔   แห่ง  ต้ังอยู่ท่ีหมู่  ๒ , ๔ , ๑๐ , ๑๑ 
 การบริการข้ันพื้นฐาน 
 การคมนาคม 
 -   ถนนลาดยางสายหลัก ๑ สาย  (สายพระรถ-๓๓๑)  ผ่านหมู่ท่ี ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐ 
 -   ถนนเช่ือมหมู่บ้าน  ๖  สาย  แบ่งเป็นถนนคอนกรีต  ๓  สาย  ผ่านหมู่ท่ี ๑-๙, ๕-๖, ๔-๕   
ถนนลาดยาง  
              ๓ สาย ผ่านหมู่ท่ี ๓-๗-๘   และหมู่ท่ี ๔-๕-๗  และหมู่ท่ี ๑-๑๐ 
 -   ถนนลาดยางในหมู่บ้าน  ๓  สาย หมู่ท่ี ๒ , ๔ , ๘ 
 -   ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน   ๙   สาย    หมู่ท่ี ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๖ , ๙ , ๑๐ 
 -   ถนนลูกรัง  ๒๒  สาย 
     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนในเขตต าบลสระส่ีเหล่ียม 
 

 แหล่งน้ า 
 -   แหล่งน้ าธรรมชาติ   ๑  แห่ง  คลองชลประทานท่าลาดไหลผ่านหมู่ท่ี ๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙ 
 -   แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
   สระน้ า ๖ แห่ง(หมู่ท่ี ๑ จ านวน ๑ แห่ง,หมู่ท่ี ๒  จ านวน  ๑  แห่ง ,หมู่ท่ี ๓, ๘ จ านวน  ๑  แห่ง 
,                      หมู่ท่ี ๔  จ านวน  ๑  แห่ง , หมู่ท่ี  ๑๑  จ านวน  ๒  แห่ง) 
        บ่อน้ าต้ืน  ๔๐  แห่ง 
        บ่อโยก   ๒๖  แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
๑. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
    ๑.๑  ปัญหาน้ าอุปโภค-บริโภค 
    ๑.๒ ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ปัญหารายได้ 
 
    ๒.๒ ปัญหาการว่างงาน 
 
    ๒.๓ ปัญหาการตลาด 
 
 
๓. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓.๑ ปัญหาการคมนาคม 
 
 
    ๓.๒ ปัญหาไฟฟ้า 
    ๓.๓ ปัญหาโทรศัพท์ 
 
๔. ปัญหาด้านสังคม 
    ๔.๑ ปัญหาคุณภาพชีวิต 
    ๔.๒ ปัญหาความเข้มแข็งของชุมชน 
 
    ๔.๓ ปัญหาการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ                
          เด็ก  คนพิการ  ผู้ยากไร้ 
    ๔.๔ ปัญหายาเสพติด 
 
 
๕. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา   
    วัฒนธรรม 
    ๕.๑ ปัญหาน้ าอุปโภค-บริโภค 
 
 
    ๕.๒ ปัญหาวัฒนธรรม 
 
 

 
- ระบบประปาหมู่บ้านไม่ครอบคลุมทุกเขตหมู่บ้าน 
- ครัวเรือนขาดภาชนะกักเก็บน้ าฝน 
- น้ าส าหรับอุปโภคมีคุณภาพต่ า 
 
 
- ต้นทุนการผลิตสูง  ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ราษฎรส่วนใหญ่มีท่ีดินท ากินไม่พอเพียง 
- ขาดวิทยากรให้ความรู้ในด้านอาชีพเสริม 
- ขาดความสนใจในการประกอบอาชีพของผู้ว่างงาน 
- ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต  ไม่มีการประกันราคาสินค้า 
- ไม่มีการรวมตัวกันของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
 
 
- สภาพถนนไปสู่ไร่นาเป็นถนนดินและทางเกวียนเก่าท าให้มี   
  ปัญหาในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 
- ฝุ่นละอองจากถนนดินในหน้าแล้ง 
- กระแสไฟฟ้าตก 
- มีโทรศัพท์บ้านในเขตต าบลไม่ครบทุกครัวเรือน 
  
 
- ประชาชนขาดความรู้ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
- ประชาชนขาดจิตส านึกและให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ส่วนรวม  
  ของหมู่บ้านและต าบล 
- การได้รับเงินสงเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ท่ัวถึง 
 
- ยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชนโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น(เบาบาง) 
- มีการเฝ้าระวังสังเกตกลุ่มบุคคลท่ีมีอัตราเส่ียงต่อยาเสพติด 
 
 
 
- เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนในการศึกษาต่อ 
- ชุมชนไม่ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และการ
เรียนรู้สืบ 
  ทอดถูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ชุมชนส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 

 

 



 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
 ๖. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    ๖.๑ ปัญหางานสาธารณสุข/อนามัย 
          หมู่บ้าน 
 
 
   ๖.๒ ปัญหาสถานีอนามัย 
 
   ๖.๓ ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 
๗. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๗.๑ ปัญหาประชาคมหมู่บ้าน 
 
 
    ๗.๒ ปัญหาการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 
 
 
    ๗.๓  ปัญหาขององค์การบริหาร             
           ส่วนต าบล 
 
๘. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
     ส่ิงแวดล้อม 
    ๘.๑ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
 
    ๘.๒ ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 
- สถานท่ีด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
- ขาดยาและเวชภัณฑ์ในการรักษา หรือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นไว้ 
  ประจ าหมู่บ้าน 
- ขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และก าจัดพาหะน าโรค 
- สถานีอนามัยหลังเดิมคับแคบ  ท าให้การบริการด้านสาธารณสุข
ไม่ 
  สะดวก 
-  ผู้สูงอายุขาดความรู้  และขาดความใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง   
   รวมถึงการขาดความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด 
 
 
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ 
  ประชาคมหมู่บ้าน 
- ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านไม่เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
- มีหอกระจายข่าวครบทุกหมู่บ้าน  แต่บางส่วนขาดการ 
  ประชาสัมพันธ์ 
- ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน 
- ขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ  
-  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 
 
 
 
- พื้นท่ีท านาเป็นดินเปรี้ยว  หน้าดินถูกชะล้าง 
- ปัญหาการขุดหน้าดินขาย 
- ประชาชนไม่ใส่ใจบ ารุงรักษาท่ีดิน และสระน้ าสาธารณะ
ประโยชน์ 
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  4. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  การวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.  ใช้เทคนิค 
SWOT  เข้ามาช่วย  ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคามใน
การด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT   
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม  ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ท้ังนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่ง
ภารกิจ ได้เป็น ๗ ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒   ดังนี้ 
  4.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก   (มาตรา  ๖๗ (๑)) 
   (๒) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  และการเกษตร   (มาตรา  ๖๘ (๑)) 
   (๓) ให้มีการบ ารุงรักษาไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น   (มาตรา  ๖๘ (๒)) 
   (๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า   (มาตรา  ๖๘ (๓)) 
   (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ   (มาตรา  ๑๖ (๔)) 
   (๖) การสาธารณูปการ    (มาตรา  ๑๖ (๕)) 
  4.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (1) การส่งเสริมและการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ(มาตรา ๖๗
(๖) 
   (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ    (มาตรา  ๖๗ (๓) 
   (3) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ (มาตรา  ๖๘ (๔)) 
   (4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา  ๑๐ (๑๐) 
   (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย(มาตรา ๑๖ 
(๒) 
   (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                        
       (มาตรา ๑๖ (๕)) 
   (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ 
(๑๙) 
  4.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่ 
         เก่ียวข้องดังนี้ 
   (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   (มาตรา  ๖๗ (๔)) 
   (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
       (มาตรา ๖๘(๘)) 
   (๓) การผังเมือง  (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
   (๔) จัดให้มีท่ีจอดรถ  (มาตรา  ๑๖ (๑๓)) 
   (๕) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
   (๖) การควบคุมอาคาร  (มาตรา ๑๖  (๒๘)) 
 



 
 

  4.๔  ด้านการวางแผน  กรมส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจ                  
         ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  ๖๘ (๖)) 
   (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา  ๖๘ (๕)) 
   (๓) บ ารุงรักษาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  ๖๘ (๗)) 
   (๔) ให้มีตลาด   (มาตรา  ๖๘ (๑๐)) 
   (๕) การท่องเท่ียว  (มาตรา  ๖๘ (๑๒)) 
   (๖) กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์  (มาตรา  ๖๘ (๑๑)) 
   (๗) การส่งเสริม  การฝึกและการประกอบอาชีพ   (มาตรา  ๑๖ (๖)) 
   (๘) การพานิชกรรม  และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  ๑๖ (๗)) 
  4.๕  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
   (๑) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มาตรา ๖๗ 
(๗) 
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งก าจัด
ขยะ 
        มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (มาตรา ๖๗ (๒)) 
    (๓) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ   (มาตรา  ๑๗ (๑๒)) 
  4.๖  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ินมีภารกิจที่ 
         เก่ียวข้องดังนี้ 
   (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ 
        ท้องถิ่น (มาตรา  ๖๗ (๘)) 
   (๒) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  ๖๗ (๕)) 
   (๓) การจัดการศึกษา  (มาตรา  ๑๖ (๙)) 
   (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่     
                 (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
  4.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กร 
         ปกครองส่วนท้องถ่ิน   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้  
    (๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น                           
                   (มาตรา๔๕(๓)) 
   (๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากร         ให้ตามความจ าเป็นและสมควร  (มาตรา  ๖๗ (๙)) 
   (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน  (มาตรา  ๑๖ (๑๖)) 
   (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    
               (มาตรา  ๑๗ (๓)) 
   (๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วน 
       ท้องถิ่นอื่น (มาตรา  ๑๗ (๑๖)) 
 
 
    
 



 
ภารกิจท้ัง  ๗    ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึง ถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ี  ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอด 
คล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

 

5.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่ อบต. จะด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม  มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
 ๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๕.  ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
 ๖.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 ภารกิจรอง 
 ๑.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
 ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 ๓.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๔.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
 
7. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
7.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 

วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในองค์กรรวมทั้งมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เช่ือมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง 
กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2. จัดท าสมรรถนะและน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท้ังด้าน การสรรหา การ
เล่ือนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน 
3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 

7.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการท างาน ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์การ 
เพื่อให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 
 



 
กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสาย
อาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
องค์กร 
๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้การแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 

7.3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากร

บุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงานปริมาณ
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้านบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อ รองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนา 
ระบบในอนาคต 
 

7.4 ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษา

คนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
สร้างช่องทางการส่ือสาร ให้ส่ิงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก าหนดและสนับสนุนการด
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
เป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ยกย่องพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
 
 
 
 



 

8.ปัจจัยและแนวการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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1.การสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

1. จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการท างาน 

2.การวางแผนอัตราก าลัง
และปรับอั ตราก า ลัง ให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพิ่มอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถ่ายโอน 
2. บริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้
เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด 
3. จัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก า ลัง ท่ี
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าท่ี 
4. จัดให้มีกระบวนการสร้ างและปรับ
วัฒนธรรมการท า งานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 

1 .  สร้ า ง และปรั บก ระบวน ทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ี
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดย 
ค านึ ง ถึ ง วัฒนธรรมความ คิดขอ ง
บุคลากร 

3.การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. ก าหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกต าแหน่ง 
5. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและผลักดัน
ให้เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. จัดท ามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดท าฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ีอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบั ติ งานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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4.ภาวะผู้น าและพฤติกรรม
ของผู้บริหารยุคใหม่ท่ีให้
ความส าคัญกับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้น า และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency 
ท่ีจ าเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้น า
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมว่ ามี ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
เพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บัง คับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า 
มี วิ สั ย ทัศน์  อย่ า ง เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2.  จัดท ามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

5.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนว
ทางการด ารงชีวิต 
3. ส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดท าแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทัง้มีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ าเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 
6. ก าหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้น าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
7. คณะท างานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารส านัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด 

1. การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การท างานและด ารงชีวิต 

6.การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงไว้กับหน่วยงาน 

1. มีการจัดท าแผนอัตราก าลังท่ีต่อเนื่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ
อื่น เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสม
เท่าเทียม 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึง่ข้าราชการท่ี
มีสมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้  ให้ตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

7.การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่พนักงาน  

1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคล
ในการท างาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดท ารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4.  ปรับปรุ ง และพัฒนาโครงการ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
3. ส่ง เสริมและประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

8.การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
 

 

 

1. มีการจัดท าสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มี ก า ร จั ดท า ร า ย ละ เ อี ยดขอ ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.  
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

9.พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติท่ีรักการ
เรียนรู้ 
2. มีแผนการจัดการความรู้ 
3. รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
2. องค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย 

10.การพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับข้าราชการ 

 

 

1.  มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการท่ีเหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างท่ัวถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญและยินดี
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 



 


