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คานา 
 
 

ด้วยกรมส่งเสริ มการปกครองสิ่วนทิ้องถ ิ่นิ ไดิ้กิ าหนดติ วชี้วิ ดดในการปฏ บิ ติ ราชการตามคิ าริ บรองการิ
ปฏ บิ ติ ราชการการปฏิ บิ ติ ราชการิ กิ าหนดใหิ้องคิ กรปกครองสิ่วนทิ้องถ น่จิ ดทิ าแผนกลยิ ทธการบริ หารทริ พยากริ
บิ คคลิ ิ เพื่อสนิ บสนิ นและพ ฒนาขิ้าราชการใหิ้สามารถปฏ บิ ติ งานภายใติ้หลิ กการบริ หารกิ จการบิ้านเมิืองทีิ่ดีิ และิ
ระบบบริ หารจ ิดการภาคร ิฐแนวใหมิ่ไดิ้อยิ่างมิีประสิ ทธ ภาพิ และผลิ กดิ นใหิ้ยิ ทธศาสตริ การพ ฒนาขององคิ กรประสบิ
ความส าเริ จ 

องคิ การบริ หารสิ่วนติ าบลหนองบ วแก้วิอาเภอพย คฆภูม พ ส ยิิจ งหว ดมหาสารคามิิิิจิ งไดิ้จิ ดทิ า
แผนกลยิ ทธการบริ หาริทริ พยากรบิ คคลิิขององคิ การบริ หารสิ่วนติ าบลหนองบ วแก้วิ ตามแนวทางิ“การพ ฒนา
สมรรถนะการบริ หารทริ พยากริบ คคล” หรือิHR Scorecard โดยด าเนิ นการตามกรอบมาตรฐานความสิ าเริ จิ 5ิิ
ดิ้านิิทีส่ิ านิ กงานิ ก.พ.ิิกิ าหนดไวิ้ ิ ได้แก่ 

1.  ความสอดคล้องเช งกลย ทธ 
2.  ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล 
3.  ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล 
4.  ความพร้อมร บผิ ดด้านการบร หารทร พยากรบ คคล 
5.  ค ณภาพชิีวิ ตและความสมด ลระหวิ่างชีวิ ตก บการท างาน 

เพ่ือสริ้างบิ คลากรทีิ่มิีคิ ณธรรมและมิีสมรรถนะิ เพ่ือเตริียมความพริ้อมใหิ้ทิ นกิ บสถานการณิ ความเปลี่ยนแปลงิ
สอดคลิ้องกิ บความคาดหว งของริ ฐบาลิ และการบริ การประชาชนิ ตามภารกิ จอานาจหนิ้าที่ิ ความริ บผิ ดชอบิ
รวมถิ งภารกิ จติ่างๆิ ตามพระราชบิ ญญิ ติ แผนและข ิ้นตอนการกระจายอำนาจใหิ้องคิ กรปกครองสิ่วนทิ้องถ ิ่นิพ.ศ. 
2542ิ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห่งชาต ิ แผนพ ฒนาจิ งหวิ ดิ แผนพ ฒนาอ าเภอิ แผนพ ฒนาติ าบลิ นโยบายิ
ของร ฐบาลิ และนโยบายผิู้บร หารองค กรปกครองส่วนทอ้งถ ่นได้อย่างบรรลิ ตามเป้าหมายต่อไป 
 
 
 
        ิิิิิิิองคิ การบร หารส่วนต าบลหนองบ วแก้วิิ 
        ิิิิิิิอิ าเภอพย คฆภูม พ ส ย จิ งหวิ ดมหาสารคาม 



บทท 1 
บททั่วไป 

 
 
 
ว ัตถุประสงค์ 

 
 

เพิื่อใช้เป็นคู่มอและเครื่องมิือในการปฏิ บ ต งานิ โดยการน าิHuman Resource Scorecardมาใช้ในการิ
ประเมิ นระบบบริ หารทริ พยากรบ คคลของส่วนราชการและจ งหวิ ดในการบริ หารจิ ดการ 
ด งรายละเอิียดด งติ่อไปนี้ 

1. สรรหาบิ คลากรทีิ่ดีมคีิ ณภาพ เิพอรองร บงานตามนโยบายของร ฐบาลิ นโยบายของจ งหวิ ดิ และนโยบายิ
ขององคิ การบร หารสว่นต าบลหนองบ วแก้วในด้านต่างิๆ 

2. ร กษาและพิ ฒนาบ คลากรให้ท างานอยิ่างมิีค ณภาพิมีวิ น ยิมีความมิ ่นคงและก้าวหนิ้าในอาชีพตลอดจนิ
ความพิ งพอใจและภาคภูม ใจในการท างาน 

3. ดูแลสิ ทธ ประโยชน ด้านต่างๆ ขิองบ คลากรใหิ้ได้ร บผลดี 
4. ให้บร การิประสานงานิและคิ าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวก บการท างานิการแกไขปัญหาในการ 

ท างาน 
 
 
ขอบเขตของกระบวนการ 

 
ขอบเขตของกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลิ เป็นไปตามขิ้อเสนอของส านิ กงาน กิ.พ.ิให้ด าเนิ นการตามิ

ข ้นตอนการวางพ้ืนฐานสิ าหริ บการประเม นสมรรถนะระบบบร หารบ คคลของส่วนราชการและจ งหวิ ด 
 
 
คำจำกัดความ 

 
 
ทรัพยากรบุคคล หร  อทรพัยากรมน ุษย ์ หมายถ งิบ คคลทีิ่ปฏิ บ ต งานในองค กรท กคน 



บทท 2 การจัดทาแผนกลย ุทธ ์การบร หารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาเร  จ 
ด้านการบร หารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 
 
การบร หารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

 
 

จากสภาพแวดลิ้อมิสิ งคมิ เศรษฐกิ จทีิ่เปลี่ยนแปลงไปอยิ่างรวดเริ วิ กิ้าวเขิ้าสูิ่ยิ คการบริ หารทิี่เนิ้นองคิ ความรู้ิ
(Knowledge  Economy)  องคิ กรติ่างๆิิ เผชิ ญภาวะการแขิ่งขิ นทิี่ริ นแรงย ่งข ิ้นิเปิ นเหติ ใหิ้องคิ กรติ้องเร ิ่มหิ นมาิ
ตระหน กถิ งความส าค ญในเรื่องของการบร หารจ ดการิ"คน"ิในองค กรมากย ่งขิ ้น 
เพ่ือสริ้างคนใหิ้สริ้างคิ ณคิ่า (ิValue  Creation)  และความไดิ้เปริียบในเชิ งการแขิ่งขิ น (ิCompetitive  Advantage) 
ให้ก บองค กร 

จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผิิู้คนหริือองคิ กรสิ่วนใหญิ่มิ กไมิ่ไดิ้คิ านิ งถิ งความิสิ าคิ ญของการบริ หารทริ พยากร 
บ คคลวิ่าิ มีส่วนชิ่วยใหิ้องคิ กรบรรลิ เปิ้าหมายไดิ้อยิ่างไริ เนิื่องจากการทิ างานของฝ่ายบิ คคลทิี่ผิ่านมาเปิ นการทิ างานที่ิ
เนิ้นข น้ตอนิกระบวนการิิ และกฎระเบิียบทีิ่ซิ บซิ้อนิแขิ งติ วิไมิ่ยิืดหย ิ่นและจิ้องจิ บผิ ดิิ ไมิ่สนิ บสนิ นกิ บทิ ศทางหริือิ
เปิ้าหมายขององคิ กริ ในขณะเดิียวกิ นกลิ บจะเปิ นการถิ่วงการพ ฒนาขององคิ กรเสิียดิ้วยซ้ าไปิ แติ่ในปิ จจ ิบิ นเกิ ดการิ
เปลิี่ยนแนวความค ดในิ“การบร หารจ ดการคน”ให้ตอบสนองต่อองค กรได้ิ ซ ่งเชื่อว่าิ คนมคีวามคดริ เร ิ่มสริ้างสรรคิ ทีิ่จะิ
นิ าไปสูิ่การพ ฒนาผลผลิ ตและการเริียนรู้ิ สริ้างมิูลคิ่าเพ ม่ใหิ้องคิ กรเกิ ดความแขิ งแกริ่งและความไดิ้เปริียบเหนิือคูิ่แขิ่งิ
การบร หารคนใหิ้สอดคลิ้องกิ บการบริ หารงานประเภทอ่ืนๆิ ขององคิ กรในลิ กษณะนี้ิ กิ่อใหิ้เกิ ดแนวคิ ดของการบริ หาริ
ทริ พยากรบิ คคลเชิ งกลยิ ทธิ(Strategic  Human  Resource  Management:  SHRM)   คิือการม ิ่งเนิ้นพ ฒนาขิีดิ
ค วิ าิ มิ สิ าิ มิ าิ ริ ถิ ขิ อิ งิ บิ ิ ค ลิ าิ กิ ริ มีิ กิ าิ ริ พิ ฒิ นิ าิ จิู งิ ใิ จิ แิ ลิ ะิ กิ าิ หิ นิ ดิ ทิ ศิ ทิ าิ งิ กิ าิ ริ บิ ริ หิ าิ ริ ทิ ริ พิ ยิ าิ กิ ริ บิ คิ คิ ลิิ
ให้ม ่งสู่เป้าหมายพ นธก จขององค กร 

ดิ งน ิ้นิ การบริ หารทริ พยากรบิ คคลยิ คใหมิ่จิ งเปิ นการบริ หารทริ พยากรบิ คคลแบบบทบาทเช งริ กิ ซ ิ่งแตกติ่างิ
จากการบร หารงานบิ คคลแบบเด มที่เป็นการบร หารงานบ คคลเชิ งร บม ่งเนน้ที่หน้าที่หริือกระบวนงาน 

 
การบร หารทรัพยากรบุคคลเช งรับ (แบบเก า) 

1.การบร หารแบบม ่งเน้นงานธิ รการงานบ คคล 
2.ก จกรรมการบร หารทริ พยากรบ คคลจะออกแบบเฉพาะเรื่องการบร หารทร พยากรบ คคลเท่าน ้น 
3. ล าด บความส าคิ ญของการบร หารทร พยากรบ คคลิมิ กจะสอดคล้องก บกิ จกรรมประจิ าวิ น (ิRoutine 

Activities) ของการบร หารทร พยากรบิ คคล 
4.หนว่ยงานด้านการบร หารทร พยากรบิ คคลริ บผิ ดชอบการบร หารทร พยากรบ คคลในองค กร 

 
การบร หารทรัพยากรบุคคลเช งรุก (แบบใหม  ) 

1. การบร หารแบบม ่งเน้นการเพิ ่มมิูลค่าใหอ้งคิ กรโดยผ่านทร พยากรมนิ ษย  
2. ก จกรรมการบร หารทริ พยากรบ คคลติ้องส มพิ นธิ และสอดคล้องก บแผ่นองค กร 
3. ล าด บความส าคิ ญของการบร หารทร พยากรบ คคลิ ต้องสอดคล้องกิ บลิ าด บความส าคิ ญของกลย ทธ องค กร 
4. ผู้บร หารสายงาน/หนิ่วยงาน แิละหน่วยงานด้านทริ พยากรบ คคลริ่วมกิ นริ บผิ ดชอบในการบร หาริ

ทร พยากรบิ คคล 



HR Scorecard ค  ออะไร 
HR Scorecard คือเครื่องมือิส าหร บใชิ้ประเมิ นผลสิ าเร จด้านการบร หารทริ พยากรบิ คคลขององคิ กริเพ่ือิ

น าไปสู่การพิ ฒนาและเพิ ่มขีดสมรรถนะกิ าล งคนขององคิ กรให้มีความเข้มแข งและสอดร บก บภารก จขององคิ กริซ ง่ิ
อ.ก.พ.ิวิ สาม ญเกี่ยวก บการบร หารก าล งคนภาคร ฐอยิ่างมีประส ทธ ภาพิมีมต เห นชอบต่อหลิ กการิ องค ประกอบและิ
วิ ธิีการประเม นระบบบริ หารทร พยากรบิ คคลของส่วนราชการ 
(5ิก มภาพิ นธิ2547) โดยใช้ชิื่อเป็นภาษาไทยว่าิ“การพัฒนาสมรรถนะการบร หารทร ัพยากรบุคคล” แทนิ
ความหมายของิ HR Scorecard 
องค์ประกอบของ HR Scorecard 

จากการศิ กษาและว เคราะห แบบแผนการปฏ บิ ต ที่ดีิ(Best Practices) เกี่ยวก บการประเม นระบบบร หาริ
ทร พยากรบิ คคลขององค กรภาคร ฐและเอกชนิท ้งในและติ่างประเทศประกอบก บแนวทางการประยิ กต ใชิ้ในราชการิ
พลเริือนไทยิส านิ กงานิก.พ.ิจ งก าหนดองค ประกอบของการประเม นผลส าเริ จด้านการบร หารทร พยากรบ คคลไวิ4ิ
ส่วนิด งนี ้

1. มาตรฐานความส าเริ จของระบบบร หารทริ พยากรบิ คคลิ(Standard for Success) หมายถ งผลการบริ หาร 
ราชการด้านการบร หารทริ พยากรบ คคลซ ิ่งเป็นเป้าหมายสิ ดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรล ิซ ่งมีอยู่ด้วยก นิ5ิมิ ต ิคือ 

ม  ต ที ่1 ความสอดคล้องเช งยุทธศาสตร เป็นม ต ทีจ่ะท าใหส้ิ่วนราชการทราบว่ามีแนวทางและว ธิีการบร หาริ
ทร พยากรบิ คคลิสอดคล้องกิ บมาตรฐานด งติ่อไปนี้หริือไม่ิด งนี้ 

1.1) มีนโยบายิแผนงานและมาตรการด้านการบริ หารทร พยากรบิ คคลิซ ่งมีความสอดคลิ้องและสนิ บสน นให้ิ
จ งหวิ ดิบรรล พ นธก จเป้าหมายและว ตถ ประสงค ทิี่ต ิ้งไวิ้หรือไม่ 

1.2) มีการวางแผนและบร หารก าล งคนท ง้ในเชิ งประมาณและค ณภาพิกล่าวคือิ“ก าล งคนมิีขนาดและิ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกิ บการบรรลิ ภารก จและความจ าเป็นของส่วนราชการิท ้งในปจัจ บ นและอนาคติมีิ
การว เคราะห สภาพก าล งคน (ิWorkforce Analysis) สามารถระบ ช่องว่างด้านความติ้องการกิ าล งคนและมีแผนเพืิ่อิ
ลดชิ่องว่างด งกล่าวหรอืไม่ 

1.3) มีนโยบายิแผนงานิโครงการและมาตรการดิ้านการบร หารทริ พยากรบิ คคลเพื่อด งดูดิให้ไดิ้มาพิ ฒนาิ
และร กษาไวิ้ซ ่งกล ่มขิ้าราชการและผู้ปฏิ บ ต งานที่มิีท กษะหรือสมรรถนะสูงิซ ่งจ าเป็นติ่อความคงอยู่และขีดิ
ความสามารถในการแข่งขิ นของส่วนราชการิ(Talent Management) หรือไม่ 

1.4) มีแผนการสร้างและพิ ฒนาผิู้บร หารท กระด บิรวมท ง้มีแผนการสริ้างความติ่อเนื่องในการบริ หารราชการิ
หรือไม่ินอกจากนี้ย งรวมถ งการที่ผู้นิ าปฏิ บ ต ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสริ้างแรงบ นดาลใจให้ก บข้าราชการและิ
ผู้ปฏิ บ ต งานิท ้งในเรื่องของผลการปฏิ บ ต งานและพฤติ กรรมในการทิ างานหรือไม่ 

 
ม  ต ที ่2 ประส ทธ ภาพของกระบวนการบร หารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

หมายถ งิก จกรรมและกระบวนิการบร หารทร พยากรบ คคลของส่วนราชการิ
(HR Transactional Activities) มีล กษณะด งติ่อไปนี้หริือไม่ 

2.1) ก จกรรมและกระบวนการบร หารทริ พยากรบิ คคลของส่วนราชการิเชิ่นิการสรรหาค ดเลือกิการบรรจ  
แต่งต ้งิการพิ ฒนาิการเลืิ่อนข ้นเลื่อนต าแหนิ่ง กิารโยกยา้ยิและกิ จกรรมด้านการบร หารทร พยากรบิ คคลอิื่นๆิมีิ
ความถูกต้องและทิ นเวลา (ิAccuracy and Timeliness) หรือไม่ 

2.2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบร หารทริ พยากรบ คคลที่มิีความถิูกติ้องิเทีย่งตรงิท นสม ยิและน ามาใช้ 
ประกอบการติ ดส นใจและการบร หารทร พยากรบ คคลของสิ่วนราชการได้จร งหรือไม่ 



2.3) ส ดสิ่วนค่าใช้จ่ายส าหร บก จกรรมและกระบวนการบริ หารทร พยากรบิ คคลติ่องบประมาณรายจ่ายของิ
ส่วนราชการมคีวามเหมาะสมิและสะทิ้อนผล ตภาพของบิ คลากริ(HR Productivity) ตลอดจนความค ม้คิ่าิ (Value 
for Money) หรือไม่ 

2.4) มีการน าเทคโนโลยิีสารสนเทศมาใชิ้ในก จกรรมและกระบวนการบร หารทริ พยากรบิ คคลของส่วนิ
ราชการิเพิื่อปร บปร งการบริ หารและการบริ การิ(HR Automation) หรือไม่ 

 
ม  ต ที ่3 ประส ทธ ผลของการบร หารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถ งินโยบายิ

แผนงานิโครงการิและมาตรการด้านการบร หารทร พยากรบ คคลของส่วนราชการกอให้เก ดผลด งต่อไปนี้ิหรอืไม่ิเพิียงใด 
3.1) มีนโยบายิแผนงานิโครงการิหรือมาตรการในการร กษาไวิ้ซ ่งขาราชการและผู้ปฏิ บ ต งานซ ่งจ าเป็นติ่อการิ

บรรล เป้าหมายิพิ นธก จของสิ่วนราชการหรือไม่ 
3.2) ข้าราชการและบ คลากรผูิ้ปฏิ บ ต งานมิีความพงพอใจต่อนโยบายิแผนงานิโครงการิและมาตรการด้านการ 

บร หารทร พยากรบ คคลของสิ่วนราชการหรือไม่ 
3.3) มีนโยบายิแผนงานิโครงการิและมาตรการในการสนิ บสน นให้เก ดการเรียนรู้และการพิ ฒนาอยิ่างติ่อเนิื่องิ

รวมท ้งส่งเสร มให้มิีการแบ่งปิ นแลกเปลี่ยนขิ้อมิูลข่าวสารและความรู้ิ(Development and Knowledge 
Management) เพิื่อพิ ฒนาขิ้าราชการและผู้ปฏิ บ ต งานใหิ้มิีท กษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหร บการบรรล ภารก จและิ
เป้าหมายของส่วนราชการหริือไม่ 

3.4) มีระบบการบริ หารผลงาน (ิPerformance Management) ที่เน้นประสิ ทธ ภาพิประส ทธ ผลและความ 
ค ม้ค่าิ มีระบบหรอวิ ธิีการประเม นผลการปฏ บิ ต งานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจิ ดล าด บผลการปฏิ บ ต งานของิ
ข้าราชการและผู้ปฏิ บ ต งานซ ่งเรียกชิื่ออิื่นไดิ้อย่างมีประส ทธผลหรือไม่ิ เพิียงใดิ นอกจากนี้ิ ข้าราชการและผู้ปฏิ บ ต งานมีิ
ความเข้าใจถ งความเชื่อมโยงระหวิ่างผลการปฏ บิ ต งานส่วนบ คคลและผลงานของทีมงานก บความส าเร จหรือผลงานของิ
ส่วนราชการหรือไม่ 

 
ม  ต ที ่4 ความพร ้อมร ับผ ดด้านการบร หารทรัพยากรบุคคล หมายถ งิการที่ส่วนราชการ 

4.1) มีความร บผ ดชอบต่อการต ดส นใจและผลของการต ดสิ นใจด้านการบร หารทร พยากรบิ คคลิตลอดจนการิ
ด าเน นการด้านวิ น ย โิดยค าน งถ งหล กความ สิามารถและผลงานิหล กค ณธรรมิหลิ กน ต ธรรมิและหลิ กส ทธ มนิ ษยชนิ
หรือไม่ 

4.2) มีความโปริ่งใสในท กกระบวนการของการบริ หารทร พยากรบิ คคลิท ้งนี้จะต้องกำหนดให้ความพริ้อมร บิ
ผ ดด้านการบร หารทริ พยากรบ คคลแทรกอยูิ่ในท กก จกรรมด้านการบร หารทริ พยากรบิ คคลของส่วนราชการหริือไม่ 

 
ม  ต ที ่5 ค ุณภาพชีว ตและความสมดุลระหว  างชีว  ตก ับการท างาน หมายถ งิการที่ส่วนราชการมีนโยบายิ

แผนงานิโครงการและมาตรการิซ ่งจะน าไปสิู่การพิ ฒนาคิ ณภาพชีวิ ตของข้าราชการและบ คลากรภาคร ฐิด งนี้ 
5.1) ข้าราชการและผู้ปฏิ บ ต งานมีความพิ งพอใจติ่อสภาพแวดลิ้อมในการท างานระบบงานิและบรรยากาศ 

การท างานิตลอดจนมิีการน าเทคโนโลยิีการสื่อสารเข้ามาใชิ้ในการบริ หารราชการและการให้บริ การแก่ประชาชนิซ ง่ิ
จะส่งเสริ มให้ขิ้าราชการและผูิ้ปฏิ บ ต งานได้ใชิ้ศิ กยภาพอย่างเต มที่ิโดยไมิ่สูญเสิียรูปแบบการใชิ้ชิีวิ ตส่วนต วหรือไม่ 

5.2) มีการจ ดสวิ สด ิการและส ่งอิ านวยความสะดวกเพิ ่มเต มทีิ่ไม่ใช่สวิ สด การภาคบ งคิ บตามกฎหมายิซ ่งมี 
ความเหมาะสมิสอดคล้องก บความตอ้งการและสภาพของสิ่วนราชการหรือไม่ 

5.3) มีการสิ่งเสริ มความส มพิ นธิ อิ นดิีระหวิ่างฝ่ายบร หารของส่วนราชการิก บขาราชการและบิ คลากริ
ผู้ปฏิ บ ต งานิและให้ระหว่างขิ้าราชการ แิละผู้ปฏิ บ ต งานด้วยก นเองิและให้กิ าล งคนมิีความพริ้อมทีจ่ะข บเคลื่อนสิ่วนิ
ราชการให้พิ ฒนาไปสิู่วิ ส ยท ศน ที่ตอ้งการหรือไม่ 



ม ต ในการประเม นสมรรถนะในการบร หารทร พยากรบ คคลท ง้ิ 5ิ ม ต ิ เป็นเครื่องมิือทีิ่จะชวยทิ าใหิ้สิ่วนราชการิ
ใช้ในการประเมิ นตนเองว่ามิีนโยบายิแผนงานิิิ โครงการิิิ มาตรการดิ าเนิ นงานดิ้านการบริ หารทริ พยากรบิ คคลิ
สอดคลิ้องกิ บมิ ติ ในการประเมิ นดิ งกลิ่าวอยิ่างมิีประสิ ทธภาพิ ประสิ ทธผลหริือไม่ิมากนิ้อยเพียงใดิ ิ หากย ิงไมิ่มิีการิ
ดิ าเนิ นการตามมิ ติ การประเมิ นดิ งกลิ่าวิหริือมิีในระดิ บนิ้อยแลิ้วิ ิ สิ่วนราชการจะติ้องมิีการพิ ฒนาระบบการบริ หาริ
ทริ พยากรบิ คคลใหิ้สอดคลิ้องกิ บมิ ติ การประเมิ นดิ งกลิ่าวิ และเปิ นการยกระดิ บประสิ ทธภาพและคิ ณภาพในการิ
ปฏิ บ ต งานด้านการบร หารทร พยากรบ คคลได้ตามหล กเกณฑ และกรอบมาตรฐานความส าเร จท ง้ิ5ิม ต  

2. ปัจจ ยที่จะน าไปสิู่ความส าเริ จิ(CriticalSuccess Factors) หมายถ งินโยบายิแผนงานโครงการิมาตรการิ
และการดิ าเนิ นการติ่างๆิ ดิ้านการบริ หาริ ทริ พยากรบิ คคลิ ซ ิ่งจะทิ าใหิ้สิ่วนราชการและจิ งหวดิ บรรลิ มาตรฐานิ
ความส าเริ จ 

3. มาตรวดหริือติ วชวดความสิ าเริ จิิ (Measuresand  Indicators)  หมายถิ งิิ ปิ จจิ ยหริือติ วทีบ่ิ่งชิี้ว่าสิ่วน 
ราชการและจิ งหวดิิมิีความคิืบหนิ้าในการดิ าเนิ นการตามนโยบายแผนงานิ โครงการและมาตรการดิ้านการบริ หาริ
ทร พยากรบ คคลซ ่งมีความสอดคล้องกิ บมาตรฐานแห่งความส าเริ จจนบรรล เปิ้าหมายที่ต ิ้งไวิ้มากน้อยิเพิียงใด 

4. ผลการดิ าเนิ นงานิิหมายถิ งิิขิ้อมิูลจริ งที่ใช้เปิ นหลิ กฐานในการประเมิ นวาิ สิ่วนราชการและจิ งหวิ ดได้ 
ดิ าเนิ นการตามนโยบายิ แผนงานโครงการและิ มาตรฐานดิ้านการบร ิหารทริ พยากรบิ คคลิ ซ ิ่งมิีความสอดคลิ้องกิ บิ
มาตรฐานแห่งความส าเร จ 

 
ประโยชน์ของ HR Scorecard 

 
1. ทราบถ งสภาพปัญหาของระบบการบร หารทร พยากรบ คคลในสิ่วนราชการของตนเองิ และสามารถบริ หาริ

ก าล งคนให้เก ดประโยชน สิูงส ดต่อส่วนราชการได้ 
2. สริ้างสมรรถนะและความเขิ้มแขิ งด้านการบริ หารทริ พยากรบิ คคลของสิ่วนราชการอนจะน ิาไปสูิ่สมรรถนะิ

ที่ปฏ บิ ต งานในฐานะเป็นหิ ้นสิ่วนเชิ งย ทธศาสตริ ในการบริ หารราชการของส่วนราชการ 
3. ช่วยกิ าหนดกรอบยิ ทธศาสตริ และแนวทางการบริ หารทริ พยากรบิ คคลของสิ่วนราชการและจิ งหว ดใหิ้มีิ

ความชิ ดเจนยิ ่งข ้นสามารถน ามาปฏ บ ต ได้จร ง 
4. เปิ นกลไกทีเ่ชื่อมโยงใหิ้การบริ หารทริ พยากรบิ คคล ท ง้ในระดิ บนโยบายระดิ บยิ ทธศาสตร  และระดิ บ 

ปฏิ บ ต การให้มคีวามประสานสอดคล้องกิ น 



การบร  หารทรัพยากรบุคคลองค์การบร หารส วนตาบลหนองบัวแก้ว

หน้าที่ความรับผ ดชอบการบร หารทรัพยากรบุคคลองค์การบร หารส วนตาบลหนอง

บัวแก้ว 

หน วยงานที่รับผ ดชอบ ความรับผ ดชอบ 
องคิ การบร หารส่วนต าบลหนองบ ว
แก้ว 

1.  ก าหนดย ทธศาสตริ และการวางแผนอ ตราก าล งคน 
2.  การน าย ทธศาสตรการพิ ฒนาก าล งคนไปสิู่การปฏ บิ ต  
3.  การต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามย ทธศาสตริ การพิ ฒนา 

ก าล งคน 
4.  จ ดท าย ทธศาสตริ การพ ฒนาบิ คลากรขององคิ การบร หารส่วนิ

ต าบลหนองบ วแก้ว 
5.  จ ดท าฐานข้อมูลก าล งคน 
6.  แผนการฝิ กอบรม 
7.  การประเม นสมรรถนะและผลงานบ คคลในองค กร 
8.  เสนอความติ้องการด้านการพิ ฒนาบิ คลากร 
9.  ต ดตามผลการบร หารงานบิ คคลตามแผนอิ ตราก าล งิรวมถ งงาน 

บร หารงานบ คคลซ ่งอยู่ในอิ านาจของนายกองคิ การบร หารส่วนิ
ต าบลิ เชิ่น 

- การแตง่ต ง้ิ(ย้าย)ิข้าราชการ 
- การเลื่อนขิ ้นเง นเดิือน 
- การด าเน นการทางว น ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดบั ต้น    (1) 

 

 

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับ  กลาง (1) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 (นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)   (1) 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแ 

 

 

โครงสร้างส่วนราชการ 

 

 

 

 

ส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น)  
(1) 

) 

     (หัวหน้าส านักปลดั) 

 

 

1.  งานการเจ้าหน้าที ่

2.  งานยทุธศาสตร์

และงบประมาณ 

3.  งานปอ้งกนัฯ 

4.  งานนิติการ 

5.  งานบริหารงานทัว่ไป 

 

 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง   

ระดับ  ต้น) (1) 

 

 

กองช่าง 

(นักบริหารงานชา่ง ระดับ  
ต้น (ว่าง) 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

 

กองสวัสดิการสังคม    

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับ  ต้น) (1) 

 

 
1.  งานการเงินและบญัชี 

2.  งานพสัดแุละทรัพย์สนิ 

3.  งานเร่งรัดและจดัเก็บ   
รายได้ 

 

 

1.  งานแบบแผนและ

ก่อสร้าง 

2.  งานสาธารณปูโภค 

 

 

 

 

1.  งานบริหารงาน

สาธารณสขุ 

 

 

 1.  งานพฒันาชมุชน 

 2.  งานสง่เสริมอาชีพและพฒันา

สตรี 

 

 

 

 1.  งานสง่เสริม

การศกึษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 

2.  งานสง่เสริม

กีฬาและนนัทนาการ 

 

 

 

 

กองส่งเสริมการเกษตร    

 

 
 1.  งานสง่เสริมการเกษตร 

 

 

 



ขั้นตอนของกระบวนการ (Work 
Flow) 

 

 
 
 
 
 
 
 

การสรรหา
บ คลากริ
ภายในองค กร 

การสรรหา
บุคลากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ดเลิือกบ คลากรบรรจ 
เป็น 

 
 
- ข้าราชการ 
- พนิ กงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
การสรรหา
บ คลากริ
ภายนอกองค กร 

 
 
 
1. คาแนะนาจากบ คลากร 
2. บ คคลที่เคยปฏ บ ติ งานก บองค กร 
3. บ คคลที่ด นเข้ามาสมิ ครงานก บ
องค กร 
4. ประกาศริ บสม คร 
5. สาน กงานจ ดหางาน 
6. วิ ธีการอ่ืนๆ  
1. ร บสม คร 2. กรอกใบสมิ คร 
3. สอบค ดเลิือก 4. การสอบ
สิ มภาษณ 
5. การสอบประวิ ต ิ 6. การตรวจสข
ภาพ 
7. การ บเข้าทางาน 

 
 

บรรจ เขา้ร บราชการ/ิ
แต่งต ง้เป็นพนิ กงาน

จ้าง 
 
 

การพ ฒนา
บ คลากริใน

องค กร 
การร กษา

บ คลากริใน
องค กร 

การเร ิ่มติ้นงาน 
1. การทดลองงานิิ 2. การปฐมน เทศ 
3. ระบบพ่ีเลิี้ยง 4. วิ ฒนธรรมขององค การ 

 
- การฝิ กอบรมิิเพื่อพิ ฒนาความริทิ กษะิขีด
ความสามารถิศ กยภาพิ และท ศนคต ให้แก่บิ คลากร
ขององค การ 

1. มีระบบการประเมิ นผลการปฏบ ต งานทิี่ย ติ ธรรม 
2. ค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจในการปฏิ บ ต งาน 
3. ค่าตอบแทนพ เศษ 
4. สว สด การในองค การิเช่นิด้านสิ ขภาพิความปลอดภิ ยิิ
การศ กษา 
การให้คาปร กษาิ นิ นทนาการิ และอ่ืนๆ 



 

 
 

กรอบมาตรฐานความสาเร จด ้าน HR 
 
 
 

ความสอดคลองเชงยทธศาสตร  
 
 

ความพร้อมรับผ ดในการบร  หาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ประส ทธ ภาพของการบร หาร 
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
ค ุณภาพชีว ต : ความสมดุล 
ระหว  างชีว  ตและการทางาน 

มาตรฐานความสาเร จ ประส ทธ  ผลของการบร หาร 
ทรัพยากรบุคคล 



 

การจัดการงานบุคคล (Prosonal Management) 
1. การจัดการงานบุคคลประกอบด ้วยเป้าหมายของการจัดการงานบุคคล ค อ 

1. จ ดสรรงบประมาณใหิ้อยู่ในต าแหนิ่งที่เหมาะสม 
2. ส่งเสร มบ คคลใหิ้ท างานได้เต มตามศกยภาพ 

2. การจัดสรรบุคคลให้อยู ในตาแหน งทีเ่หมาะสม เพิื่อให้บิ คคลท างานอย่างมีประส ทธิ ภาพิต้องพิ จารณาิ
ค ณสมบ ต ิและคิ ณลิ กษณะของบ คคลวิ่า ติรงก ิบติ าแหน่งหนาทีก่ารงานหรอไม่ นิอกจากจะพิ จารณาจากิ
ต าแหน่งิ/ิหน้าที่แล้วิการจ ดการงานบ คคลต้องจ ดท ารายละเอิียดของหนิ้าทีิ่การงานและความร บผิ ดชอบิ
(Job Descriptions) ประส ทธิ ภาพการจ ดสรรบ คคลข ้นอยูิ่ก บรายละเอิียดของิJob Descriptions การิ
จ ดการงานบ คคลต้องมีแผนงานสิ าค ญิ5ิแผนคือ 

1. แผนอ ตราก าล ง 
2. แผนการจ้างประจ าปี 
3. แผนการฝิ กอบรม 
4. แผนบร หารค่าตอบแทน 
5. แผนแรงงานสิ มพิ นธ  

3. การพ จารณาบุคคล เพิื่อคิ ดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งหนิ้าท่ีการงานตามรายละเอิียดของิJob Descriptions 
ต้องพิ จารณาองค ประกอบหลก 4ิิิข้อต่อไปนี้ 

1. พิื้นฐานการศ กษาิระด บการศิ กษาิสาขาวิ ชาที่เรียนิตรงก บหน้าที่การงานหริือพิื้นฐานการพิ ฒนา/ิ
ฝึกอบรมิให้มคีวามสามารถในการท างานในหน้าที่ 

2. การผ่านการฝิ กอบรมิบ คคลที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลิ กสูตรระยะส ้นทีเ่ป็นประโยชน ก บหน้าที่ย่อม 
ท าให้องค กรได้ประโยชน มากข ้น เิชิ่นิหลิ กสูตรความปลอดภิ ยในการท างานิหล กสูตรความเป็นผิู้น า เิปิ นต้น 

3. ความสามารถในเชิ งปฏิ บ ต การ หิริือท กษะิเชิ่นิความสามารถใช้ระบบคอมพิ วเตอริ ไดิ้กี่โปรแกรมิข บิ
รถประเภทใดิพิ มพิ คอมพิ วเตอร ได้นาทีละกี่คิ า หิรือพิูดภาษาต่างประเทศได้ 

4. ประสบการณ การท างานที่เคยผ่านมาก่อนิเชิ่นิเคยปฏิ บ ต งานเป็นพนิ กงานดูแลความปลอดภ ยในิ
โรงงานิฝิ กงานก บฝ่ายซิ่อมบิ าร งมาแล้วิ2ิเดอืน 
4. การส งเสร มบ ุคคลให้ทางานเต  มศ ักยภาพ ที่เขามิีอยู่ิฝ ายบร หารงานบ คคลติ้องด าเนิ นการด งนี้ 

1. จ ดการฝึกอบรมและพฒนาอย่างติ่อเนื่องต ้งแต่ร บเขิ้ามาทิ างานใหม่ิฝิ กอบรมิและพิ ฒนาติ่อไปเมืิ่อิ
ต้องมิีการปร บปร งการท างาน 

2. มอบหมายหน้าที่ติ้องมีความช ดเจนและเหมาะสม 
3. พน กงานรู้เกณฑการประเมิ นตนเอง แิละประเม นผลงานค ณภาพของหน่วยงานเพืิ่อให้พนิ กงานเก ดิ

ความตระหนิ กในความร บผิ ดชอบของตนเอง 
4. มีรางว ลตอบแทนใหแ้ก่ผู้สริ้างผลงานค ณภาพ 
5. เปิดโอกาสใหิ้พน กงานแสดงความสามารถหรือเสนอแนะปร บปร งงานิหรือสริ้างวิ ธิีการใหม่ๆิ

เทคโนโลยิีใหม่ๆิมาใช้ในการปร บปริ งงาน 
6. ใหพ้นิ กงานมีโอกาสก้าวหน้า แิละมิีความม น่คงในงานอาชีพ 

5. การฝึกอบรม (Training) มีความส าค ญติ่อการปร บปร ิงงานอย่างต่อเนืิ่องิไม่ว่าการปร บปร งงานจะเก ดิ
จากความติ้องการของฝ ายบรหารหรือของพนิ กงานิการปร บปร งงานก ติ้องมิีการปร บเปลยนวิ ธิีการท างานิ
การใชิ้เทคโนโลยิหรือเปลี่ยนหน้าที่ิ ท าให้ต้องมีการฝึกอบรม ซิ ่งมีแนวทางปฏิ บ ต ด งนี้ 

1. จ ดท าหลิ กสูตรและแผนการฝึกอบรมให้เหมาะสมกิ บการพิ ฒนางาน 
2. จ ดหาวิ ทยากรทีิ่มีความสามารถตรงก บเปูาหมายการฝิ กอบรม 
3. ประเมิ นผลการฝิ กอบรมเป็นิ3ิระยะิคิือิกิ่อนการฝึกอบรมิหล งการฝิ กอบรมิและได้ทิ างานแล้ว 



 

6. สร้างความตระหนัก(Amareness) ต่อการท างานเพืิ่อบรรล วิ ตถ ประสงค คิ ณภาพขององค กรโดยฝิ ายิ
บร หารงานบ คคลติ้องใหิ้พน กงานร บริู้เข้าใจและท าตามด งติ่อไปนี ้

1. วิ ส ยท ศน ขององค กร 
2. นโยบายค ณภาพ 
3. วิ ตถ ประสงคิ ค ณภาพ 
4. ระบบการบร หารงานค ณภาพการสร้างความตระหน กิท าได้โดยการฝิ กอบรมและการจ ดก จกรรมิ

กล ่มค ณภาพ 
7. การประเม นผลงานบุคคลม ีหลักการประเม นด งนี้ 

1. ประเมิ นผลสิ าเร จของงานตามทมอบหมาย 
2. ความร บผิ ดชอบติ่อหน้าที่ที่มอบหมาย 
3. ความค ดร เร ิ่มสร้างสรรค ผลงานเพอองค กร 
4. ความเป็นผิู้น า 
5. การแก้ปัญหาที่เก ดขิ ้นในการท างานหริืออิื่นๆิที่แต่ละองค กรจะให้ความส าค ญ 

8. การจ ายค าตอบแทนที่เป  นธรรม โดยยืดหล กการพิ จารณาด งติ่อไปนี้ 
1. ต าแหน่งหนิ้าทีิ่ของงาน 
2. ขอบข่ายความร บผ ดชอบ 
3. ความยากง่ายของงานที่ปฏ บิ ต  
4. ชิ่วงเวลาการทิ างาน 
5. ความเสี่ยงภ ยหรืออิื่นๆิที่แต่ละองคิ กรเห นวิ่าควรนามาพิ จารณา 

9. การส งเสร มระบบแรงงานสัมพันธ โดยใชห้ลักการดังนี้ 
1. ข้าราชการและพนิ กงานมีส่วนร่วมด้วยการแสดงออกซิ ่งความค ดเห น 
2. ข้าราชการและพนิ กงานมีความสามิ คคิีร่วมมอก น 
3. ข้าราชการและพนิ กงานมีความส มพิ นธ ิที่ดีระหวิ่างกิ น 
4. ข้าราชการและพนิ กงานมีความส มพิ นธ ิที่ดีติ่อฝ ายบร หาร 
5. ฝ ายบร หาริ ข้าราชการและพนิ กงานต่างให้เกิียรติ และยอมร บซ ง่กิ นและกิ น 

 
การจัดการด้านโครงสร้างพ  ้นฐาน (Infrastructure Management) 
1. ขอบข่ายของโครงสร้างพิื้นฐาน (ิInfrastructure) ได้แก่ 

1.1ิอาคาริสถานที่ิ และอิ ปกรณิ ประกอบ เิชิ่นิระบบน้ําิระบบไฟฟิูาิระบบปริ บอากาศ 
1.2ิเครือ่งจิ กริอิ ปกรณิ ส านิ กงานิและอิ ปกรณ ประกอบการใช้ 
1.3ิระบบอานวยความสะดวก เิช่นิระบบการสิื่อสาริการขนสิ่ง 

2. หลักการจัดการด้านโครงสร้างพ  ้นฐานได้แก  
2.1ิการจ ดหาหริือจ ดสริ้างโครงสร้างพิื้นฐานิมิีความจิ าเป็นต่อการปฏิ บ ต งานิท าให้การปฏิ บ ต งาน 

เป็นไปตามเปิูาหมายของระบบบร หารงานค ณภาพ 
2.2ิการบ าร งร กษาให้โครงสริ้างพิื้นฐานมิีอาย การใช้งานไดิ้ยามนานิมีประส ทธิ ภาพและมิีความพอเพิียงิ

ก บการใชิโครงสร้างพิื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานท่ีิเครื่องจ กริอิ ปกรณ หริือระบบอ านวยความสะดวกิ
ต้องการระบบการดูแลและบ าร งร กษาอย่างถิูกติ้องิด งน ้นการจ ดการด้านโครงสร้างพิื้นฐานต้องน าระบบิ"การ
บ าร งริ กษาแบบมีส่วนร่วม" มิาใชิ้เพอให้การบิ าร งร กษามีประส ทธิ ภาพมากพอก บการอ านวยความิสะดวกิให้
การท างานเก ดคณภาพ 

2.3ิการจ ดสรรพื้นทีิ่การใช้งานและการต ดต ้งอิ ปกรณิ ต่างๆิต้องค าน งถ งเรื่องต่อไปนี้ 
1. ความติ่อเนื่องของการท างาน 



 

2. การต ดต ้งเครื่องจิ กรหรืออปกรณิ ที่ใช้กิ บการท างานต้องค าน งถงหลิ กการยิ ทธศาสตริคือการิ
ออกแบบและต ดต ้งเครื่องจ กร /ิิอิ ปกรณ ิ ให้มิีความเหมาะสมกิ บสมรรถนะของคนงาน แิละสภาพแวดลิ้อมิ
ทางกายภาพิ โดยค าน งถิ ง 

ก.ิความสมด ลิระหว่างเครื่องจิ กรกิ บร่างกายของผู้ใชิ้เครื่องิการขาดความสมด ลิท าให้เก ดผลเสิีย 
ด งนี้  

 
- เก ดความไม่สะดวก 
- เก ดความเมอยลิ้า 
- เป็นต้นเหต ของอิ บ ต เหต  

ข.ิความสามารถร บรู้ระบบการทิ างานของเครือ่งจ กร 
ค.ิความสามารถในการประมวนผลขิ้อมูลจากเครืิ่องจ กริหรือสามารถว เคราะหิ ได้วิ่า เิครื่องจิ กรมี 

ประส ทธ ภาพอยิ่างไริมิีการขดขอ้งส่วนใดิหรือความเร วของเครือ่งจิ กร เิป็นไปตามมาตรฐานหริือไม่ 
2.4ิ มีการบร การที่ประท บใจข้าราชการและพน กงานิได้แก 

1. บร การร กษาความสะอาดอาคารและพิื้นที่ส่วนกลาง 
2. บร การขนส่งิเคลื่อนย้ายภายในองคิ กร 
3. บร การด้านขิ้อมูลข่าวสาร 
4. บร การด้านน นทนาการ 
5. การต้อนร บบคคลภายนอก 

 
การจัดการด้านสภาพแวดล ้อมของการทางาน (Work environment Management) 
1. ขอบข่ายของสภาพแวดลิ้อมของการทิ างานิได้แก 

1.1ิสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
- เครือ่งจิ กรกลหรืออิ ปกรณ  
- ระบบความปลอดภิ ย 
- ระบบอาชิีวอนาม ย 
- ระบบการระบายอากาศ อิิ ณหภิูมิ และความชื้น 
- ระบบแสงสวิ่าง 

1.2ิสภาพแวดลิ้อมด้านส งคมิประกอบดว้ย 
- ระบบความส มพิ นธิ ระหวิ่างผู้บริ หารก บขิ้าราชการและพนิ กงาน 
- ระบบความส มพิ นธิ ระหวิ่างขิ้าราชการิ/ิพน กงานก บผู้บร หาร 
- รายได้ิ ผลตอบแทนิและสวิ สด การที่ขิ้าราชการและพน ิกงานได้ร บ 
- การสร้างแรงจูงใจขององคิ กร 
- การสร้างท ศนคต ทิี่ดิีต่อองค กร 

2. หลักการจัดการด้านสภาพแวดล ้อมของการทางาน 
2.1ิหลิ กการจ ดการด้านสภาพแวดลิ้อมทางกายภาพิประกอบด้วย 

1. หลิ กการแหิ่งความปลอดภิ ยิ ต้องย้อนกล บไปทีิ่การจ ดทร พยากรและการจ ดการด้านโครงสร้างิ
พิื้นฐานิ การจ ดการท ้งสองสิ่วนิต้องสริ้างสภาพแวดลิ้อมของการท างานให้เก ดความปลอดภ ย 

2. หล กการริ กษาอาชวอนาม ยิคือการค าน งถิ งค ณภาพส ขภาพอนาม ยของข้าราชการและพนิ กงานิ
ในขณะปฏิ บ ต งานิซ ่งส ขภาพอนาม ยของพน กงานมิ กจะเกีิ่ยวข้องกิ บเรืิ่องติ่อไปนี้ 

- เวลาการท างาน 
- ระบบการระบายอากาศ อิ ณหภิูม และความชิื้น 
- หลิ กการอิ านวยความสะดวกในการท างานิการจ ดสภาพแวดลิ้อมของการท างานที่ดีนอกจาก 



 

ความปลอดภ ยและอาชิีวอนาม ยแล้ว พิน กงานก มความส ขและมิีกิ าล งใจในการท างาน 
2.2ิหลิ กการจ ดการด้านสภาพแวดลิ้อมทางส งคมิประกอบด้วย 

1. ท ศนคต ของขิ้าราชการและพน กงานต่อองค กร 
2. มีระบบปูองก นและแกไขความข ดแย้งภายในองค กร 
3. ตอบแทนคิ ณภาพการท างานเมื่อพน กงานปฏิ บิ ต งานอย่างมีประสิ ทธ ภาพ 
4. บร หารงานบ คคลดิ้วยความโปร่งใสยิ ต ธรรม 
5. มีผู้น าที่เข้มแข งิสามารถิฉลาดิและเป็นธรรม 



 

บทท 3 
 

ยทธศาสตรขององคการบรหารสวนตาบลหนองบัวแก้ว 
 
 
 
 
ว  สยัทัศน  

“ท่าช้างเป็นชิ มชนที่นา่อยู่ิ การเกษตรก้าวไกลิ พลานาม ยสมบูรณ ิ เป็นส งคมฐานความรู้ิ ม ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 
เป็นสังคมที่น าอยู  หมายถ งิ องคิ การบร หารสิ่วนติ าบลหนองบ วแก้วิ มิีเศรษฐกิ จดีิ ประชาชนมิีการกิ นดี 

อยูิ่ดีิ สาธารณิูปโภคครบถิ้วนิ สภาพแวดลิ้อมทีิ่ดีิ ประชาชนมิีคิ ณธรรมเปิ นสิ งคมทีิ่ปราศจากยาเสพติ ดมีิ
ความปลอดภ ยในชิีวิ ตและทร พย ส น เิป็นชิ มชนที่เขิ้มแขิ ง 

การเกษตรก ้าวไกล  หมายถิ งิิประชาชนสิ่วนใหญิ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมิีการเริียนรู้ 
เทคโนโลยิีสม ยใหม่ิ เพิื่อน ามาปร บปริ งผลผลิ ตของช มชนให้มีค ณภาพิ สามารถแข่งขิ นก บตลาดภายนอกได้ 

พลานามยสมบ ูรณ์  หมายถิ งิิ การทีิ่ประชาชนในชมชนนอกจากจะมิีความเปิ นอยูิ่ทีิ่ดิีแลิ้วิ
ประชาชนในชิ มชนต้องมีส ขภาพดีิ ไมม่ิีโรคภ ยไข้เจ บ 

เป็นสังคมฐานความรู้ หมายถ งิ ประชาชนมีความสนใจในการเรียนรู้ิ สิ ่งใหม่ๆิ เพ่ือนิ าความรูิ้น ิ้นิ
มาพิ ฒนาชิ มชนิ พ ฒนาตนเองิ ให้เก ดประโยชน ต่อสว่นรวมเป็นการเรียนริู้ท ้งในระบบและนอกระบบ 

มุ งสู  ประชาคมอาเซ ียน หมายถิ งิิประชาชนมิีความเปิ นอยูิ่ทีิ่ดีิ สามารถประกอบกิ จกรรมทาง 
เศรษฐกิ จไดิ้สะดวกมากข น้ิ และประชาชนในอาเซิียนมิีความรูิ้สิ กเปิ นหน ่งเดิียวกิ นนอกจากนี้ยิ งมิีการิ
เสริ มสริ้างความเชื่อมโยงระหวิ่างกิ นในอาเซิียนิ ในิ 3ิ ิ มิ ต ิ ิ คิือิ ิ ดิ้านโครงสริ้างพิื้นฐานิ ิ ดิ้าน
กฎระเบิียบิและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน  
ยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธก จ 

๑)ิ ด้านเมืองน่าอยู่ 
2) ด้านการพิ ฒนาการเกษตรก้าวหน้าแบบย ่งยืนโดยย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพิียง 
3) ด้านการพิ ฒนาระบบการศ กษาและสิ งคมฐานความรู้ 
4) ด้านการส งคมสงเคราะห ผิู้สูงอาย ิ คนพ การิและผู้ดิ้อยโอกาสทางส งคม 
5) ด้านการมีส ขภาพอนาม ยดี 
6) ด้านการอน ร ิกษิ ส่งเสร มว ฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ ่น 
7) ด้านการพิ ฒนาและสร้างโอกาสใหช้ิ มชน 
8) ด้านการพิ ฒนาดิ้านพ ฒนาประส ทธ ภาพทางการเมิืองิ การบร หารการจ ดการและการ 

พิ ฒนาบิ คลากร 
 
 
1) ประชาชนมิีคิ ณภาพชิีว ตทีิ่ดีิ มิีอาชิีพิมิีรายได้ิิมิีความม ิ่นคงทางเศรษฐกิ จและสิ งคมมี 

ความปลอดภิ ยในชีว ตและทริ พยิ สิ นิ ปลอดภ ยจากโรคภ ยไขิ้เจิ บและยาเสพติ ดิ ผูิ้สิูงอาย ิิผูิ้ดิ้อยโอกาสในิ
ส งคมได้ร บการดูแลเอาใจใส่และพิ ฒนาค ณภาพชิีวิ ตอย่างท ่วถิ งและเป็นธรรม 

2) พ ฒนาองคิ การบร หารส่วนติ าบลหนองบ วแก้วิ ใหิ้เปิ นเมิืองนิ่าอยู่ิ มิีสภาพภมิ ทิ ศน ิทีิ่สวยงาม 
มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบริ้อยปราศจากมลภาวะ 

3) องคิ การบร หารสิ่วนติ าบลหนองบ วแก้วิ มิีระบบการบริ หารงานทีิ่มิีประสิ ทธ ภาพิ
โปริ่งใสมิีขิีดความสามารถในการแกิ้ไขปิ ญหาความเดิือดริ้อน ไิดิ้ตรงตามความติ้องการของประชาชน
ภายใติ้ระเบิียบิกฎหมายที่ก าหนด 



 

4) พ ฒนาดิ้านการศิ กษาอยิ่างมิีคิ ณภาพิ เปิ นสิ งคมแหิ่งภูมิ ปิ ญญาทิ้องถ ิ่นิ และเปิ นการิ
เรียนรู้ิ ค ดเป็นิ ท าเป็นและสามารถแกิ้ไขปัญหาเป็น 

5) จิ ดบริ การข ิ้นพนฐานดิ้านสาธารณิูปโภคิ สาธารณิูปการิอยิ่างเพียงพอและท ว่ถิ งิโดยิ
ควบค มใหส้อดคล้องกิ บระบบผ งเมืองรวมและมีความพริ้อมในการขยายต วของช มชนเมิือง 

6) พ ฒนาชิ มชนให้มคีวามเขิ้มแขิ งิ มิีจิ ตสิ านิ กิ มิีศิ กยภาพในการริ่วมคิ ดิ ริ่วมทิ าิิริ่วมกิ นิ
ร บผิ ดชอบิ สามารถแกิ้ไขปัญหาของช มชนและพิ ฒนาชิ มชนของตนเองิ โดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพิียง 

7) ประชาชนิเจิ้าหนิ้าทีิ่ของริ ฐินิ กการเมิืองิผูิ้นิ าทิ้องถ ิ่นิตระหนิ กถิ งภาระหนิ้าทีิ่ความ 
ร บผิ ดชอบในการปกครองระบอบประชาธ ปไตยิมิีคิ ณภาพิคิ ณธรรมิโปริ่งใสิและยิ ติ ธรรมิประชาชนมิีสิ่วนิ
รว่มในการแสดงความคิ ดเห นิและมิีส่วนร่วมในการเลือกต ้งท กระด บ 

8) บริ หารจิ ดการทริ พยากรธรรมชาติ และส ่งแวดลิ้อมภายในองคิ การบริ หารสิ่วนติ าบล
หนองบ วแก้วิ โดยสิ่งเสริ มให้ประชาชนมีความตระหน กและมิีจ ตสิ าน กทิี่ดีในการปิ้องกิ นและ
ริ กษาทร ิพยากรธรรมชาต ิให้สวยงามอย่างย ่งยืน 
9) การรองริ บการขยายติ วทางดิ้านการทิ่องเทิี่ยวิ การคิ้าิิและการบริ การิ หลิ งการเขิ้าสู่ 

ประชาคมอาเซียนิ ในปีิพ.ศ.ิ2558 
 
เป้าประสงค์ 

1. การบร หารงานท ่วไปิการบร หารงานบ คคลิและการบริ หารงานคลิ ง เิป็นไปอย่างิ
ถูกติ้องรวดเร วและมิีประส ทธ ภาพ 

2. เพิื่อส่งเสร มการส งคมสงเคราะห และพิ ฒนาค ณภาพชิีวิ ต 
3. เพิื่อส่งเสริ มการปิ้องกิ นภิ ยฝ่ายพลเรือนิการริ กษาความสงบเริียบร้อยและความ 

ปลอดภิ ยในชิีวิ ตและทริ พย สิ น 
4. เพิื่อส่งเสร มศ กยภาพในการพ ฒนาอาชีพิการผล ติการจ าหนิ่ายเพื่อสริ้างรายไดิ้แก่ 

ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญญาทิ้องถ ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช ี้ว ัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหมาะสม 

 
 
5. การอน ริ กษิฟ้ืนฟิูทริ พยากรธรรมชาต และส ่งแวดลิ้อม 
6. เพิื่อส่งเสร มและพิ ฒนาด้านการเกษตร 
7. เพิื่อการพิ ฒนาด้านการศิ กษาเพิื่อม ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
8. เพิื่อส่งเสร มศาสนาิวิ ฒนธรรมิจารีตประเพณีิ การเรียนรู้ทางประว ต ศาสตร แิละภิูม  
 
 
9. เพิื่อส่งเสร มและพิ ฒนาคิ ณธรรม จิร ยธรรม 
10.เพ่ือส่งเสร มการกีฬา แิละน นทนาการ 
11.เพิื่อเสริ มสร้างความเข้มแข งและการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพิ ฒนาทิ้องถ ่น 
 
12.พิ ฒนาปร บปริ งและบ าร งร กษาส ่งสาธารณูปโภคิสาธารณูปการิโครงสร้างพิื้นฐาน 
 
 
1. การบร หารงานขององคิ การบร หารสิ่วนต าบลมีประส ทธิ ภาพ 
2. ประชาชนมีค ณภาพชิีวิ ตที่ดี มิีส ขภาพอนาม ยที่สมบูรณ ทิ ้งร่างกายและจ ตใจ 
3. ประชาชนมีความปลอดภิ ยในชิีวิ ตและทร พย ส น 
4. ประชาชนมอีาชีพที่ม น่คงิมีรายไดเ้พิียงพอติ่อการดิ ารงชิีวิ ต ดิ ารงชีวิ ตโดยย ดหล ก 

เศรษฐก จพอเพิียง 
5. ทร พยากรธรรมชาต และส ิ่งแวดลิ้อมได้ร บการอน ร กษ ิฟิื้นฟแูละใช้ประโยชน อย่าง 



 

6. ประชาชนได้ริ บการส่งเสริ มสน บสน นิพิ ฒนาด้านการเกษตร 
7. มีแหล่งน้ าสิ าหร บท าการเกษตรครอบคล มท ่วถ งท ้งต าบล 
8. ระบบการศ กษาได้ร บการพิ ฒนาและมีคิ ณภาพเพิ ่มขิ ้น 
9. ขนบธรรมเนียมิประเพณีิวิ ฒนธรรมท้องถ ่นได้ริ บการอน ร กษ และบ าร งร กษา 

ประชาชนมีค ณธรรมิจร ยธรรม 
10.ประชาชนมิีคิ ณธรรมจร ยธรรม 
11.ประชาชนมีส ขภาพแขิ งแรง 
12.ชิ มชนมีความเขิ้มแขิ ง 
13.จ านวนถนนิสะพานิทางระบายน้ าิระบบสาธารณิูปโภคิสาธารณูปการิการคมนาคมิ

แหล่งน้ าที่ไดิ้ก่อสริ้างปร บปริ งเพิ ่มขิ ้น  
ค  าเป้าหมาย 

1. การบร หาริงานขององค ิการบร หารสิ่วนต าบล มิีประส ทธิ ภาพิร้อยละิ90/ปี 
2. ประชาชนมีคณภาพชิีวิ ตทีิ่ดีิมีส ขภาพอนาม ยท่ีสมบรูณ ทงร่างกายและจิ ตใจิ ร้อยละิ80/ปี 
3. ประชาชนมีความปลอดภิ ยในชิีวิ ตและทร พย ส นิร้อยละิิ80/ปี 
4. ประชาชนมิีอาชิีพที่ม ิ่นคงิมีรายไดิ้เพยงพอติ่อการดิ ารงิชวิ ต โิดยย ดหลิ กเศรษฐกิ จพอเพยงิ

เพิ ่มขิ ้นริ้อยละิ20/ปี 
5. ทร พยากริธรรมชาต และส ่งแวดล้อมได้ริ บการอน ร กษ ิฟิื้นฟแูละใช้ประโยชน อยา่งิ

เหมาะสมเพิ ่มข ้นร้อยละิ20/ปี 
6. ประชาชนได้ร บการส่งเสร ิม สินิ บสน นิพิ ฒนาด้านการเกษตริ ร้อยละิ70/ปี 
7. มีแหล่งน้ าสิ าหร บท าการเกษตรครอบคล มท ่วถ งท ้งต าบลิรอ้ยละิ80/ปี 
8. ระบบการศ กษาได้ร บการพิ ฒนาและมีคิ ณภาพเพิ ่มขิ ้น ร้อยละิ90/ปี 
9. ขนบธรรมิเนียมิประเพณีิวิ ฒนธรรมท้องถ น่ได้ร บการอน ร กษิ และบ าร งริ กษา 

เพิ ่มขิ ้นร้อยละิ20/ปี 
10.ประชาชนมีคิ ณธรรม จิร ยธรรมิเพิ ่มขิ ้นริ้อยละิ20/ปี 
11.ประชาชนมีส ขภาพแขิ งแรง เิพ ่มขิ ้นริ้อยละิ20/ปี 
12.ชิ มชนมีความเข้มแขิ ง เิพมขิ ้นร้อยละิ20/ปี 
13.จ านวนถนนิสะพานิทางระบายน้ าิระบบสาธารณิูปโภคิสาธารณูปการิการคมนาคมิ

แหล่งน้ าที่ไดิ้ก่อสริ้างปร บปริ งเพิ ่มขิ ้น ปิีละิ15ิโครงการ  
กลย ุทธ์ 

1.  พิ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงานด้านบ คลากรและระบบงาน 
2.  การสงเคราะห ิ การพิ ฒนาค ณภาพชีวิ ต เิด กิสตรีิคนชราิผู้พ การิและผู้ด้อยโอกาส 
3.  ส่งเสร มและสน บสน นการป้องก นสาธารณภิ ย 
4. พ ฒนาฝิีมิือในการประกอบอาชิีพ โิดยการฝิ กอาชิีพิตลอดจนการคิ้าขายิการพาณิ ชย ิ

การอิ ตสาหกรรมิและการบร การต่างิๆ  
5.  ส่งเสร มและสน บสน นกล ่มอาชิีพ กิล ่มออมทร พย ิเพิื่อให้มีความเขิ้มแขิ งและเพิ ่มขีดิ

ความสามารถในการผล ตและแปรรูปผลผล ตทางการเกษตรได้อย่างมีค ณภาพ 
6. สริ้างความตระหน ิกใหิ้กิ บประชาชน ไิดิ้รูิ้ถิ งคิ ณคิ่าของการริ กษาสภาพ แิวดลิ้อมติ่างิๆ 

ทางธรรมชาต   
 
7. เสริ มสริ้างการเฝ้าระว งิปิ้องกิ นิและแกิ้ไขปิ ญหามลภาวะเปิ นพ ษิทีิ่มิีผลติ่อ 

สภาพแวดลิ้อมทางธรรมชาต  



 

 
 
 
 
อย่างหลากหลายิ

ท้องถ ่น 

8.  เสริ มสร้างการพิ ฒนาด้านการเกษตรตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพิียง 
9.  จิ ดหาสถานท่ีและอบรมพ ฒนาความรูิ้ดิ้านว ชาการิดิ้านเทคโนโลยิีทีิ่เกีิ่ยวกิ บการเกษตร 
 
 
10.ส่งเสริ มและจ ดหาน้ าเพิื่อการเกษตรให้ท ่วถ งท ง้ต าบล 
11.ส่งเสร มและพิ ฒนาค ณภาพการศ กษาของทิ้องถ ่นสู่อาเซียน 
12.สิ่งเสริ มการเริียนรูิ้ทางประว ติ ศาสตร แิละการอนิ ริ กษิ ว ฒนธรรมประเพณิีอ นดีงาม 
 
13.ส่งเสร มและพิ ฒนาให้ประชาชนมีค ณธรรมิจร ยธรรมิชิ่วยเหลิือเกื้อกูลซ ่งกิ นและกิ น 
14.ส่งเสร มและสน บสน นการกฬีา แิละกิ จกรรมน นทนาการ 
15.สิ่งเสริ มใหิ้ผูิ้นิ าทิ้องถ ิ่นิผูิ้นิ าชมชนิประชาชนิมิีความรูิ้ความเขิ้าใจในการปกครองตาม 

ระบอบประชาธิ ปไตยอิ นมพีระมหากษตร ย ทรงเป็นประม ข 
16.เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขิ้ามามิีส่วนร่วมในการพ ฒนาท้องถ ่น 
17.พ ฒนาและบ าร งร กษาเส้นทางคมนาคม 
18.จ ดหาน้ าเพิื่ออิ ปโภคและบร โภคให้เพียงพอและทิ ่วถ ง 
19.ก่อสริ้างส ่งสาธารณประโยชน เพือ่การบร การช มชน 
20.ขยายเขตไฟฟ้าิให้ครอบคล มท กพิื้นที่ิและจ ดบร การไฟฟิ้าสาธารณะ  

จุดย นทางย ุทธศาสตร 
 

จากประเดิ นความเชื่อมโยงยิ ทธศาสตริ ทีส่ิ าคิ ญของแผนพิ ฒนาเศรษฐกิ จและสิ งคมแหิ่งชาติ ฉบิ บที่ิ 1ิ2ิ
แผนพ ฒนาภาคิ แผนพิ ฒนากล ิ่มจิ งหว ดิ แผนพ ฒนาจิ งหวดิ ยิ ทธศาสตริ การพ ฒนาขององคิ กรปกครองสิ่วนิ
ทิ้องถ ่นในเขตจิ งหว ดิ จะเหิ นไดิ้วามิีความเชื่อมโยงกิ นอยิ่างช ดเจนในการนิ ามาเปิ นแนวทางกิ าหนดประเดิ นิ
ยิ ทธศาสตริ การพิ ฒนาขององคิ กรปกครองสิ่วนทิ้องถ ่นนิ ซ ่งการกิ าหนดประเดิ นยิ ทธศาสตริ การพ ฒนาทีช่ ดเจนจะิ
เปิ นการเตริียมการพ ฒนาิ เปิ นการนิ าภมิ ค ิ้มกิ นทีิ่มิีอยู่ิ ิ ิ พริ้อมท ิ้งเริ่งสริ้างภมิ ค ิ้มกิ นในทิ้องถ ิ่นใหิ้เขิ้มแขิ งข ิ้นิ เพอิ
เตริียมความพริ้อมคนิิิิ สิ งคมิิิิิและระบบเศรษฐกิ จของชมชนใหิ้สามารถปริ บต ิวรองร บิผลกระทบจากการิ
สภาวการณิ เปลิี่ยนแปลงได้อยิ่างเหมาะสมิ โดยใหิ้ความสิ าคิ ญกิ บการพฒนาคนิ สิ งคมเศรษฐกิ จภายในชมชนใหิ้มีิ
ค ณภาพิ ใช้ทร พยากรทีมี่อยู่ภายในชิ มชนอย่างค ม้ค่าและเกิ ดประโยชน สิูงส ดิ รวมท ง้สริ้างโอกาสทางเศรษฐกิ จดิ้วยิ
ฐานความรู้ิิเทคโนโลยีิินวตกรรมิิิิิและความคิ ดสริ้างสรรค ิบนพนฐานการผลิ ตและการบริ โภคทีิ่เปิ นมิ ตรติ่อิ
ส ิ่งแวดลิ้อมิ ซ ิ่งจะน ิาไปสูิ่การพฒนาเพอประโยชนิ สิ ขทีิ่ย ิ่งยิืนของชมชนตามหลิ กปริ ชญาของเศรษฐกิ จพอเพยงิ
องคิ การบริ หารสิ่วนติ าบลทิ่าชางิ จิ งไดิ้กิ าหนดจิ ดยิืนทางยิ ทธศาสตร ิ ( Pิositioning) คิือิ“ท  าช ้างเป  นช ุมชนที  นา 
อยู  การเกษตรก้าวไกล พลานามยัสมบูรณ เป็นสังคมฐานความรู้ ม ุ งสู ประชาคมอาเซียน” 



 

ความเช ่อมโยงของยทธศาสตร ์ในภาพรวม 
การจ ดท าแผนพิ ฒนาทิ้องถ น่สี่ปิีขององคิ การบร หารส่วนต าบลท่าช้างิมีความเชื่อมโยงของิ

ย ทธศาสตร ิในภาพรวมิ ด งนี้ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต. 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงคิ  
 
 
 
 
 
 

ตัวชีวั้ด 
 
 
 
 
 
 

ค าเป ้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

จ ุดย นทางยทธศาสตร 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์การพัฒนาขององค์การบร หารส วนตาบลท  าช้าง ได้ก าหนดไวิ 8ิิย ทธศาสตร ิ ด งนี้ 
1.  ด้านเมอืงน่าอยู่ 
2.  ด้านการพิ ฒนาการเกษตรก้าวหน้าแบบย ่งยืนโดยย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพิียง 
3.  ด้านการพิ ฒนาระบบการศ กษาและส งคมฐานความรู้ 
4.  ด้านสิ งคมสงเคราะห ผิู้สูงอาย ิ คนพ การิ และผู้ด้อยโอกาสทางส งคม 
5.  ด้านการมีส ขภาพอนาม ยที่ด ี
6.  ด้านการอน ร กษ และส่งเสริ มว ฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทิ้องถ ่น 
7.  ด้านการพิ ฒนาและสริ้างโอกาสในชิ มชน 
8.  ด้านการพิ ฒนาและสริ้างโอกาสในชิ มชน 



 

5.1ิ ด้านโครงสร้างพื้นฐานิ มีภารก จที่เกิี่ยวขิ้องดิ งนี้ 
-  จ ดให้มีและบ าร งร กษาทางน้ําและทางบกิ(มาตราิ67)(1) 
-  ให้มีน้ําเพิื่อการอปโภคิบร โภคิและการเกษตริ(มาตราิ68)(1) 
-  ให้มีและบ าร งการไฟฟิูาหริือแสงสวิ่างโดยวิ ธิีอิื่นิ(มาตราิ68)(2) 
-  ให้มีและบ าร งร กษาทางระบายน้ํา (ิมาตราิ68)(3) 
-  การสาธารณูปโภคและการก่อสริ้างอิื่นๆ (ิมาตราิ16)(4) 
-  การสาธารณูปการ (ิมาตราิ16)(5) 

 
 

5.2ิ ด้านสิ่งเสริ มคิ ณภาพชิีวิ ติ มีภารก จที่เกิี่ยวขิ้องิด งนี้ 
-  ส่งเสร มการพิ ฒนาสตรี เิด กิเยาวชนิผู้สิูงอาย ิและผู้พ การิ(มาตราิ67)(6) 
-  ปูองก นโรคและระง บโรคติ ดต่อ (ิมาตราิ67(3) 
-  ให้มีและบ าร งสถานที่ประชม กิารกฬาการพิ กผิ่อนหยิ่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตราิ68)(4) 
- การพิ ฒนาคิ ณภาพชิีวิ ตและส งคมสงเคราะห ิ เดิ กิสตรีิ คนชราและผู้ดิ้อยโอกาส 

(มาตราิ16)(10) 
-  การปร บปร งแหลิ่งช มชนแออิ ดและการจ ดการเกี่ยวก บทีิ่อยู่อาศ ยิ(มาตราิ16)(2) 
-  การส่งเสริ มประชาธิ ปไตยิความเสมอภาคิและส ทธ เสริีภาพของประชาชน 

(มาตราิ16)(5) 
-  การสาธารณส ขิการอนามิ ยครอบคร วและการริ กษาพยาบาลิ(มาตราิ16)(19) 

5.3ิ ด้านการจ ดระเบียบชิ มชน สิิ งคมิและการร กษาความสงบเริียบร้อย มิีภารก จที่เกีย่วข้องิ ด งนี้ 
-  การปอูงกิ นและบรรเทาสาธารณภิ ย (ิมาตราิ67)(4) 
-  การคิ ้มครองดูแลและร กษาทร พย สิ นอ นเป็นสาธารณสมบ ิต ของแผ่นด น 

(มาตราิ68) (8) 
- การผ งเมิืองิ(มาตราิ68)(13) 

- จ ดให้มีทีจ่อดรถิ(มาตราิ16)(3) 
-  การร กษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบริ้อยของิ

บ้านเมอืง(มาตราิ16)(17) 
-  การควบค มอาคาร (ิมาตราิ16)(28) 

5.4ิ ด้านการวางแผนิการส่งเสร มการลงท นิพาณ ชย กรรมและการท่องเท่ียวิมีภารก จทีเ่กีย่วข้องิ ด งนี้ 
-  ส่งเสร มให้มีอิ ตสาหกรรมในครอบคร ว (ิมาตราิ68)(6) 
-  ให้มีและส่งเสร มกล ่มเกษตรกร แิละก จการสหกรณ ิ (มาตราิ68)(5) 
-  บ าร งและส่งเสริ มการประกอบอาชพของราษฎริ(มาตราิ68)(7) 
-  ให้มีตลาดิ(มาตราิ68)(10) 
-  การทอ่งเที่ยวิ(มาตราิ68)(12) 
-  ก จการเกี่ยวก บการพาณ ช (ิมาตราิ68)(11) 
-  การส่งเสริ มิการฝึกและประกอบอาชพ (ิมาตราิ16)(6) 
-  การพาณ ชย กรรมและการส่งเสร มการลงท นิ(มาตราิ16)(7) 

5.5ิ ด้านการบร หารจิ ดการและการอน ร กษ ทริ พยากรธรรมชาต และส ่งแวดลิ้อมิ มีภารก จท่ีเกีย่วขิ้องิดิ งนี้ 
-  ค ม้ครองิดูแลิและบ าร งริ กษาทร พยากรธรรมชาต และส ่งแวดลิ้อม 

(มาตรา67)(7) 



 

-  ร กษาความสะอาดของถนนิทางน้ําิทางเด นิและที่สาธารณะิรวมท ้งก าจ ดมูลิ
ฝอยและส ่งปฏิ กูลิ (มาตราิ67)(2) 

-  การจ ดการส ่งแวดลิ้อมและมลพ ษต่างๆ (ิมาตราิ17)(12) 
5.6 ดิ้านการศาสนาิศ ลปะวิ ฒนาธรรมิจารีตประเพณี แิละภิูม ปิ ญญาท้องถ ่นิมีภารก จท่ีเกีย่วขิ้องิด งนี้  

- บ าร งริ กษาศ ลปะ จิาริีตประเพณีิภิูม ปัญญาทิ้องถ ่น แิละวฒนธรรมอนดิีของทิ้องถ ิ่น 
(มาตราิ67)(8) 

-  ส่งเสร มการศิ กษาิศาสนาิและว ฒนธรรมิ(มาตราิ67)(5) 
-  การจ ดการศกษา (ิมาตราิ16)(9) 
-  การส่งเสริ มการกิีฬาิจารีตประเพณีิและวิ ฒนาธรรมอ นดีงามของทิ้องถ ่น 

(มาตราิ17(18) 
5.7ิ ด้านการบร หารจ ดการและการสน บสน นการปฏิ บ ต ภารกิ จของส่วนราชการและองค กรปกครองส่วนิ

ท้องถ ่นิ มีภารก จที่เกี่ยวขอ้งิด งนี้ 
-  สนิ บสน นสภาต าบลและองค กรปกครองส่วนทิ้องถ ่นอิื่นในการพิ ฒนาท้องถ ่น 

(มาตราิ45)(3) 
-  ปฏิ บ ต หนิ้าที่อิื่นตามทีิ่ทางราชการมอบหมายโดยจ ดสรรงบประมาณหรือิ
บ คลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควริ(มาตราิ67)(9) 
-  ส่งเสร มการมิีส่วนร่วมของราษฎร ใินการมมีาตรการปิูองก น (ิมาตราิ16)(16) 
-  การประสานและใหิ้ความริ่วมมิือในการปฏ บิ ต หน้าทีิ่ขององคิ กรปกครองส่วนิ
ท้องถ น่ (มาตราิ17)(3) 
-  การสร้างและบ าร งร กษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมติ่อระหวิ่างองคิ การปกครองิ
ส่วนทอ้งถ น่อิื่น (ิมาตราิ17)(16) 

 
ภารก จท ้งิ7ิ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดใหิ้อานาจองคิ การบริ หารสิ่วนติ าบลสามารถจะแกิ้ไขปิ ญหาิ

ขององคิ การบริ หารสิ่วนติ าบลทิ่าชางไดิ้เปิ นอยิ่างดีิ มิีประสิ ทธภาพและประสิ ทธผลิ โดยคิ านิ งถิ งความิ
ติ้องการของประชาชนในเขตพนที่ิ ประกอบดิ้วยการดิ าเนิ นการขององคิ การบริ หารสิ่วนติ าบลจะติ้องิ
สอดคลิ้องกิ บแผนพฒนาเศรษฐกิ จและสิ งคมแหิ่งชาต ิ แผนพฒนาจิ งหวดิ แิผนพฒนาอาเภอิ แผนพฒนาิ
ต าบลินโยบายของร ฐบาลิและนโยบายของิผู้บร หารขององค การบร หารสิ่วนต าบลเป็นสิ าค ญ 



 

ความเช ่อมโยงของว  ส ัยทัศน ์สู ย ุทธศาสตร ์การพัฒนา 
 
 
 
 

พิ ฒนาการเกษตร
ก้าวหนา้อย่างิยิ ่งยืน
โดยย ดหลิ กปร ชญาิ
เศรษฐกจพอเพียง 

เมอืงนิ่า
อยู่ 

 
 
 
 
พิ ฒนาประสทธภาพ

ทางการเมองิและ
พิ ฒนาบ คลากร 

 
 
 
 

พิ ฒนาระบบ
การศ กษาิและ
สงคมฐานความรู้ 

“หนองบัวแก้วเป็นชึมชนทนาอย  

การเกษตรก้าวไกล พลานาม ัย

สมบูรณ  เป  นสงคมฐานความริู้ 

ม ุ งส ู ประชาคมอาเซียน” 

 
การพ ฒนาและสริ้าง

โอกาสในิ
ชิ มชน 

 
 
 
 
 

การสงเคราะหิ ผู้สิูงอายิคน 
พ การิและผู้ด้อยโอกาสทางิิิิิิิิิการมีส ขภาพอนาม ยที่ดี 

การอน ร กษและสง
เสร มิวิ ฒนธรรม
ประเพณี
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มาตราิ16,17ิและิ45 หมายถ งิ พ.ร.บ.ิก าหนดแผนและข ้นตอนกระจายอิ านาจให้แกิ
องค กรปกครองส่วนทอ้งถ ่นิ พ.ศ.ิ2542 



 

บทท 4 นโยบายด้านการบร หารทรพัยากรมนุษย์องค ์การบร  หารส วนตาบลหนองบัว
แก้วและิการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 

 
นโยบายการเพ ่มประส ทธ ภาพด้านทรัพยากรบุคคลขององค ์การบร หารส วนตาบลหนองบัว

แก้ว 
1.  ยกระด บขีดความสามารถบ คลากรองค การบร หารสิ่วนต าบลหนองบ วแก้วิ ให้มีท ศนคต ิ ความรู้ิ

ท กษะิและความช านาญในการปฏิ บิ ต งานิโดยค าน งถิ งประส ทธิ ภาพและเก ดประโยชน สิูงส ด 
2.  ปลิูกฝังค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏิ บ ต งานิเพืิ่อให้บ คลากรองค การบร หารสิ่วนต าบลหนอง
บ วแก้ว 

ิให้สามารถปฏ บ ต งานไดิ้ด้วยความโปร่งใสิและต้องตรวจสอบได้ิ บนพื้นฐานของหลกธรรมาภ บาล 
นโยบายแนวปฏ บัต เพ ่อผลผล ตหร อเพ   มประส  ทธ ภาพด้านทรัพยากรบุคคลของ 

องค์การบร หารส  วนตาบลหนองบัวแก้ว 
1.  ผลิ กด นการท างานเป็นทิีมและการท างานิCross Function ควบคู่ก บการเร่งเสร มสร้างขีด 

ความสามารถและพิ ฒนาศิ กยภาพของบ คลากรอย่าติ่อเนืิ่องท ง้ในเรื่องของหลิ กการิระบบวิ ธิีการิและความิ
ชิ านาญอิื่นิๆิ(Capacity Building) 

2.  จิ ดใหิ้มิีการเริียนรูิ้และถิ่ายทอดองคิ ความรูิ้ริ่วมกิ นภายในองคิ กริ (จากผูิ้บริ หารระดิ บสิูงิ สู่ิ
ระดิ บกลางิ และสูิ่ระดิ บปฏบิ ติ การ)ิ ซ ิ่งจะเป ินการสริ้างฐานการทิ างานดิ้วยความรูิ้ขององคิ การบริ หารสิ่วนิ
ต าบลหนองบ วแก้วให้เขม้แขิ งอย่างย ่งยืน 

3.  จิ ดอบรมเชิ งสิ มมนาและเชิ งปฏบิ ติ การแกิ่บิ คลากรขององคิ การบริ หารสิ่วนติ าบลหนองบ วแก้วิ
เพิื่อิยกระดิ บความชานาญในการปฏบิ ติ งานิรวมท ้งเช ญผูิ้เชี่ยวชาญิผูิ้มิีความรู้ิ และิประสบการณิ ฯิเขิ้า
ริ่วมิส มมนาเพิื่อแลกเปลี่ยนองค ความรู้ระหว่างบ คลากรภายในก บบ คลากรภายนอกขององคิ กริอ นจะน ิาไปสูิ่
การิปฏิ บ ต งานอย่างมิืออาชิีพและเป็นไปในทิ ศทางเดียวก น 

4. จิ ดหาและติ ดต ง้ระบบการเริียนรูิ้ดิ้วยตนเองเกีย่วกิ บองคิ ความรูิ้ในการบริ หารโครงการท ้งจากิ
ภายในและภายนอกหนิ่วยงานิ โดยติ ดต ง้ผิ่านระบบเคริือขิ่ายอ เลคทรอนิ กสิ ที่ทิ นสมิ ยภายในองคิ กรและิ
สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง 

5. สริ้างจิ ตสิ านิ กใหิ้พนิ กงานปฏ บิ ติ งานตามหลิ กธรรมาภบาลิ และสริ้างความเขิ้าใจในการิ
ปฏิ บ ต งานตามแนวทางิ“ประมวลจร ยธรรมพน กงานส่วนต าบลองค การบร หารสวนต าบลหนองบ วแก้ว” 

นโยบายด้านการสร้างและพ ัฒนาระบบการบร หารจัดการองค์ความรู้ หร อองค์กรแห งการเร ียนรู้ 
1.  สิ่งเสริ มและพิ ฒนาบิ คลากรใหิ้มิีความรู้ิความเขิ้าใจิ ระบบการบริ หารจิ ดการองคิ ความรู้ิ

(Leaning Organization) ให้เก ดขิ ้นภายในองค การบร การสิ่วนต าบลหนองบ วแก้ว 
2.  เสริ มสริ้างและพ ฒนาระบบการบริ หารจิ ดการองคิ ความรู้ิ (Leaning Organization) ใหิ้เกิ ดข ิ้นิ

ภายในองค การบร การสิ่วนต าบลหนองบ วแก้ว 



 

การกาหนดโครงสร้างการแบงส วนราชการภายในและการจัดระบบงาน 
เพิื่อรองร บภารก จตามอำนาจหนิ้าทีิ่ความริ บผ ิดชอบใหิ้สามารถแกิ้ปิ ญหาของติ าบลหนองบ วแก้วิ ไดิ้

อยิ่างมีิ ประสิ ทธ ภาพิ ิ และตอบสนองความติ้องการของประชาชนิ ซ ิ่งองคิ การบริ หารสิ่วนติ าบลหนองบ ว
แก้วเปิ นองคิ การบร หารสิ่วนต าบลประเภทสาม ญ มิีโครงสร้างส่วนราชการิิ 7ิิส่วนิ ประกอบดว้ย 

1. สิ าน กปล ดิอบต. 
2. กองคล ง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณส ขและส ่งแวดล้อม 
5.ิิกองการศ กษาิศาสนาและว ฒนธรรม 
6.ิิกองสว สด การส งคม 
7.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
8.ิิกองส่งเสร มการเกษตร 

การกิ าหนดติ าแหนิ่งในสายงานติ่างๆิ จิ านวนติ าแหนิ่งิ และระดิ บติ าแหนิ่งิ ใหิ้เหมาะสมกิ บภาระหนิ้าที่ิ
ความริ บผิ ดชอบิ ปริ มาณงานิ ิ และคิ ณภาพของงานิรวมท ิ้งสริ้างความกิ้าวหนิ้าในสายอาชีพของกล ิ่มงานิ
ต่างๆิ 
 



 

บทที่  5 การว เคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) ระดับบคุลากร 

 
 

จุดแข  ง (Streng : S) 
1.  บ คลากรมิีความรู้ความสามารถในการปฏิ บ ต หนิ้าที่ 
2.  บ คลากรได้ร บการฝึกอบรมเพอพิ ฒนาบคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างติ่อเนืิ่อง 
3.  มีการก าหนดแผนอ ตราก าล งตามโครงสริ้าง/การแบ่งหน้าทีิ่ความร บผิ ดชอบในงานิและการจ ดิ

โครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคลิ้องกิ บภารก จ 
4.  บ คลากรมิีมนิ ษย ส มพิ นธิ ท างานแบบฉ นทิ พิี่น้อง 
5.  บ คลากรมีว สด ิอิ ปกรณ ทิี่มีประส ทธิ ภาพในการท างานของหน่วยงาน 
จุดอ อน (Weaknesses : W) 
1.  บ คลากรย งไม่เพิียงพอก บปร มาณงานที่มีจ านวนเพิ ่มมากขิ ้น 
2.  บ คลากรขาดความรู้ความช านาญเป็นบางเรื่อง 
3.  บ คลากรย งขาดการประเม นผลของแต่ละฝ ายงาน 
โอกาส (0pportunities : O) 
1.  ได้ร บการส่งเสร มิสน บสน นให้พ ฒนาบ คคลากร จิากผู้บ งคิ บบ ญชาิผิู้บร หารท้องถ ่น 
2.  มีการสร้างเคริือขิ่ายในการปฏบ ต งานบ คคลในระด บอิ าเภอิและจ งหวิ ด 
อ ุปสรรค (Threats : T) 
1.  ขาดงบประมาณสนิ บสน นด้านการพ ฒนาบ คลากรอย่างเพิียงพอ 
2.  ขาดเทคโนโลยิีที่ช่วยพ ฒนาในการพิ ฒนาในหน่วยงาน 
3.  นโยบายในการบริ หารงานบิ คคลมิีการของสิ่วนกลางิ มิีการเปลีิ่ยนแปลงิ ยิ งไมิ่มิีความชดเจนิ

กฎระเบิียบขิ้อบิ งคิ บติ่างิๆิ มิีการปริ บปริ งแกิ้ไขตลอดเวลาิทิ าใหิ้ศิ กษาไมิ่ทิ นขาดความชดเจนิ
ในการด าเน นงาน 



 

ตารางการแสดงการว  เคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) 
ระดับบุคลากร 

จ ดแข ง(Strengths) 
1. บ คลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏ บิ ต หน้าที่ 
2. บ คลากรได้ร บการฝิ กอบรมเพอพิ ฒนาบคลากรในิ
แต่ละต าแหนง่อย่างต่อเนืิ่อง 
3. มีการกิ าหนดแผนอิ ตราก าล งตามโครงสร้าง/การิ
แบ่งหน้าที่ความริ บผิ ดชอบในงาน แิละการจ ดิ
โครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคลิ้องกิ บภารก จ 
4. บ คลากรมมีน ษย ส มพิ นธิ ทิ างานแบบฉ นท พิี่นิ้องิ
บ คลากรมีว สด ิอ ปกรณ ทมีประส ทธิ ภาพในการท างานิ
ของหน่วยงาน 
5. บิ คลากรมิีว สด ิอปกรณิ ทีิ่มิีประสิ ทธภาพในการ 
ท างานของหน่วยงาน 

จ ดอ่อน(Weaknesses) 
1. บิ คลากรยิ งไมิ่เพยงพอกิ บปริ มาณงานทีิ่มี 
จ านวนเพ ม่มากข ้น 
2. บิ คลากรขาดความรูิ้ความชานาญเปิ นบางิ
เรื่อง 
3. บิ คลากรยิ งขาดการประเมิ นผลของแติ่ละิ
ฝ่ายงาน 

โอกาส(Opportunities) 
1. ได้ร บการส่งเสร มิสน บสน นให้พ ฒนาบ คคลากร 
จากผู้บ งค บบ ญชาิผิู้บร หารทิ้องถ ่น 
2. มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิ บ ต งานบ คคลในิ
ระด บอิ าเภอิและจ งหวิ ด 

อิ ปสรรค(Threats) 
1. ขาดงบประมาณสนิ บสนิ นดิ้านการพฒนา 
บ คลากรอย่างเพิียงพอ 
2. ขาดเทคโนโลยิีทีิ่ชวยพฒนาในการพฒนาในิ
หน่วยงานินโยิบิายิในกิา ริบร หิาริงาินบ ิคคลิมิีกิ
ารขิองิิสิ่วนิกลางิมิีการเปลีิ่ยนแปลงิ ยิ งไมิ่
มิีควาิมิชดเจนกฎระเบิียบขิ้อบิ งคิ บติ่างิๆิมิี 
3. การิปริ บปริ งแกิ้ไขตลอดเวลาิทิ าใหิ้ศิ กษาไมิ่
ทิ นขาดิความชิ ดเจนในการด าเน นงาน 



 

เป้าหมายหร อผลสัมฤทธ ์ที่องค์กรต ้องการให้เก ดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า 
1.1 ดา้นกระบวนงาน 
1. นิ าเอาระบบิ IT  เขิ้ามาชวยในการปฏบิ ติ งานในดิ้านติ่างๆิเชนิ ระบบการเริียนรูิ้รูิ้ดิ้วยตนเองิ การจิ ดองค ิ

ความรูิ้ในองคิ กร(KM)  การจิ ดเกิ บขิ้อมิูลิการฝิ กอบรมบิ คลากริหริือความรูิ้เกีิ่ยวกิ บการปฏบิ ติ งานทิ าให้ิ
สามารถท างานทดแทนกิ นได้ 

2. มิีประมวลคิ าถาม-คิ าตอบิ แยกตามหมวดหมูิ่ของประเดิ นปิ ญหาเปิ นกรณิีศิ กษาิ เพราะจะทิ าใหิ้องคิ การิ
บร หารสิ่วนต าบลท่าช้างไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 

3. การออกระเบิียบติ้องมิีหลิ กเกณฑิ ทีิ่ชดเจนิวธปฏบิ ติ ชดเจนไมิ่คลิ มเคริือิรวมถิ งการอบรมิชแจงให ้
สิ านิ กงานทิ้องถ ิ่นจ ิงหวดเขิ้าถิ งหล ิกระเบิียบตามเจตนารมณิ ของผูิ้ออกระเบิียบน ิ้นๆิอยิ่างแทิ้จริ งิเพอทีิ่จะิ
ถ่ายทอดให้ก บผู้ปฏิ บ ต ได้อย่างแท้จร งด้วย 

4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ขิองหน่วยงานผิู้ปฏิ บ ต ไมิ่ค ดคนเดียว ใิช้หล กการมิีส่วนร่วม 
5. ย ดประชาชนเป็นศูนย กลางในการท างานและบูรณาการกิ บทิ กภาคส่วน 
6. จ ดระบบการถิ่ายทอดความรู้ทางด้านว ชาการและเทคโนโลย 
7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิ บ ต งานทีถ่ิูกต้อง ทิ นสม ยิและเพิียงพอ 
8. กระจายอ านาจด้านการบร หารทร พยากรบ คคลให้มิีความคลิ่องต วในการปฏิ บ ต งานมากขิ ้น 
9. สริ้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพขิ้าราชการที่ช ดเจน 
10. ลดข ้นตอนการท างานให้มีความรวดเริ ว กิระชิ บิถูกต้อง 
11. กระจายอ านาจในการบร หารงานทร พยากรบ คคลิให้แกิ่ผู้บิ งค บบ ญชาในแต่ละระด บมากข ้น 
12. สิ่งเสริ มใหิ้พนิ กงานมิีสมรรถนะสิูงิ สามารถเปิ นติ วแทนขององคิ การบริ หารสิ่วนติ าบลทิ่าชางิ ไดิ้ในทิ กดิ้านิ

ท กก จกรรม 
13. มีระบบการประเมิ นผลการปฏิ บ ต งานที่เที่ยงตรงิเชิื่อถือได้ 
14.    มิีระบบการบริ หารงานบิ คคลทีิ่เนิ้นระบบคิ ณธรรมิ เชนิการคิ ดเลิือกคนเขิ้าริ บการฝิ กอบรมในหลิ กสิูตริ

ต่างๆิการค ดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่ง 
15. กระบวนงานมีความช ดเจนิและสามารถน าไปปฏิ บ ต ได้อย่างมีประส ทธิ ภาพ 
16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชิื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก บกระบวนงานตนเอง 
17. ปร มาณคนต้องเหมาะสมก บปร มาณงาน 
18. มีระบบฐานขิ้อมูลทริ พยากรบิ คคลที่ถิูกติ้องแมิ่นยิ าิสามารถน าไปประกอบการต ดส นใจ และบร หาริ

ราชการไดิ้อย่างชิ ดเจน ริวดเร ว 
1.2 ดา้นบุคลากร 
1. พิ ฒนาให้บิ คลากรมีคิ ณสมบ ต ิ3ิประการิ=ิเก่งิ ดีิ ส ข 

เก่งิ=ิิมีความรู้เป็นที่ยอมร บขององคิ กรปกครองส่วนท้องถ ่นและส่วนราชการอิื่นิมีความิสามารถิมีิ
ท กษะิศ ลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมร บขององค กรปกครองส่วนท้องถ ่นและส่วนราชการอิื่น 

ดีิ = มีคิ ณธรรมิ จร ยธรรมิโปร่งใสิ ริ บผิ ดชอบ 
ส ขิ= ใช้ชิีวิ ตอย่างพอเพิียงเป็นต วอย่างแกิ่บ คคลอ่ืนิๆิในสิ าน กงาน 

2. บ คลากรตอ้งมคีวามรู้ิความชิ านาญิและเชิี่ยวชาญเฉพาะดิ้านิและมิีความรูิ้ครอบคลิ มิและบิ คลากริในทิ กิ
ระด บจะต้องมคีวามรู้ิความเข้าใจในการน าิIT เข้ามาชิ่วยในการปฏิ บ ต งาน 

3. บิ คลากรมิีความสามารถในการถิ่ายทอดความรูิ้เกีิ่ยวกิ บหลิ กเกณฑ ิระเบิียบิและวิ ธีการปฏ บิ ติ งานใหิ้แก่
บ คคลอื่นได้



 

4. การริ กษาบ คลากรในองคิ กร (ิRetention) โดยมีส ิ่งจูงใจ เิชิ่นิการก าหนดิCareer Path การจ ดสวิ สดิ การต่าง 
5. เพิ ่มขวิ ญกิ าลิ งใจใหิ้แกิ่บิ คลากร ใินการปฏบิ ติ งานตามภารกิ จิิในดิ้านติ่างๆิเชนิสว สดิ การิแรงจิูงใจอิื่นๆิ

ความกา้วหน้าในการปฏ บิ ต งาน 
6. จ ดหาทร พยากรในการปฏิ บ ต งานให้แก่บ คลากรอย่างเพิียงพอ 
7. เพิ ่มบ คลากรที่มทีิ กษะเฉพาะด้าน 
8. บ คลากรมกีารให้บริ การที่ดีกิ บผิู้ที่มาต ดต่อ แิละเป็นพิี่เลี้ยงให้แกิ่องค กรปกครองส่วนทิ้องถ ่น 

ได้อย่างมีประส ทธิ ภาพ 
9. บ คลากรมคีวามหลากหลายในด้านประสบการณ  
10. มีแผนการฝึกอบรมบ คลากรอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 
11. บ คลากรมีสมรรถนะตรงตามภารก จ 
12. บ คลากรมคีวามพร้อมในการบริ หารการเปลิี่ยนแปลง 
13. ย ดระบบค ณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิ บ ต งาน 
1.3 ดา้นทรัพยากร 
1. มีการพ ฒนาิIT ที่เหมาะสมต่อการใชิ้งานได้อย่างรวดเร ว แิละมิีประส ทธ ภาพ 
2. นิ าเทคโนโลยิีและสารสนเทศมาปริ บใช้ในการจิ ดเกิ บขิ้อมิูลและถิ่ายทอดความรู้ิ ( KิM) สามารถเริียนรูิ้ได้ิ

ด้วยตนเอง 
3. มีการจ ดสรรสน บสน นทร พยากรทางการบร หารให้สอดคล้องกิ บภารก จอย่างเพิียงพอและท นสม ยิ

ให้ท ้งระด บจ งหวิ ดิอิ าเภอิโดยค าน งถิ งสภาพพิื้นทีใ่นการปฏิ บ ต งาน 
4. สริ้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความท นสม ยและท าให้การเข้าถิ งสารสนเทศทิ าได้ง่ายและ 

เท่าเทิียมกิ นิเพิื่อประหย ดทร พยากรและส่งเสร มการเรียนรู้ของบิ คลากริ(KM) 
5. น าเทคโนโลยิีสารสนเทศมาใชิ้เพิื่อลดปร มาณการใชิ้วิ สด คร ภิ ณฑ  
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้ร ับบร การหร อผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 

  องค์การบร หารส วนตาบลหนองบัวแก้ว 
1. องค การบร หารสิ่วนต าบลหนองบ วแก้ว ยิ ดหลิ กการบร หารก จการบ้านเมอืงที่ดีิ (ธรรมาภ บาล)ิในการ
บริ หารงาน 
2. สามารถให้บร การสาธารณะได้อย่างมีประส ทธิ ภาพิประส ทธ ผลิเป็นประโยชน ติ่อประชาชน 

อย่างแท้จร ง 
3. บ คลากรองค การบร หารสิ่วนต าบลหนองบ วแก้วิ มีความรู้ความเข้าใจิสามารถน าไปปฏ บ ต ได้

อย่างิมีประส ทธิ ภาพิและเกิ ดประส ทธ ผลิประหย ดิและคิ ้มคิ่า 
4. สามารถให้บร การแกิ่ประชาชนไดอ้ย่างมมีาตรฐานมีคิ ณภาพและเป็นมิืออาชิีพ 
5. องค การบร หารสิ่วนต าบลหนองบ วแก้ว จิะต้องด าเน นการตามระเบียบโดยเคร่งคร ด 
6. มีระบบการเสริ มสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริ หาร/บ คลากรท้องถ ่นใหเ้ป็นผิู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการพ ฒนาต าบลหนองบ วแก้ว 
7. องค การบร หารสิ่วนต าบลหนองบ วแก้ว ริ บฟังิและน าความคิ ดเห นของประชาชนมาใช้ในการด าเน นงาน 
 
ประชาชน



 

1. ยดึหลัักสมรรถนะและผลสััมฤทธ์ิของงานในการประเมินบัุคลากร 
2. พััฒนาศกัยภาพของผู้บรัิหารอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้มัีการปรับเปลัีั่ยนวััฒนธรรมการ

ทํางาน 3. ผลัักดนัให้เกัิดบรรยากาศการทํางานในลกัษณะ Leaning Organization โดยใช้
ระบบคณุธรรม 
ในการบรัิหารงานบัุคคล 4. มีการเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลผั่านชั่องทางต่างๆ อย่าง
สม่ําเสมอ 
และเป็นปัจจบุััน 5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสมัมนา เพัืั่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลสมยัใหม่ 
ทีั่สอดคล้องกัับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบัุคคลในอนาคต 

6. มีการจดัทําฐานข้อมลูบคุคลท่ีถัูกต้อง ทนัสมยั โดยท่ีข้าราชการสามารถตรวจสอบขัอ้มลูได้ 
ด้วยตนเองผา่นเครือขา่ยระบบอินเตอร์เน็ต 

7. การกัําหนดเสัน้ทางความกัา้วหน้าในอาชีพ ควรมีความชดัเจนโดยกําหนดแผนไวัล้ว่งหน้า 
8. สร้างขวััญกําลงัใจ สวััสดกิาร คา่ตอบแทน การเลืั่อนตัําแหนั่ง การแตง่ตัั ง้ 

(ยัา้ย) การอบรมศกึษาดงูาน 9. มีการกําหนดเสัน้ทางความกัา้วหน้าอยั่างชดัเจน เพัืั่อสรัา้งหลัักประกนัและแรงจงูใจ
ให้แกั่บัุคลากร 10. สรัา้งผู้บรัิหารให้เปั็นผัูันํ้าในการบริหารเปลัีั่ยนแปลง 

11. การรักษาคนในองค์กรท่ีมีประสิทธัิภาพใหัอ้ยู่กบัหน่วยงาน (Retention) 
 

 
 

1. ประชาชนใหิ้ความสิ าคิ ญกิ บการมิีสิ่วนริ่วม กิารสริ้างจิ ตสิ านิ กิและการเขิ้าริ่วมในการดิ าเนิ นงาน ของ 
องค การบร หารสิ่วนต าบลหนองบ วแก้ว 

2. ประชาชนเขิ้ามามิีสิ่วนริ่วมทางการเมิืองมากข ้นิทิ าใหิ้การปฏบิ ติ งานขององคิ การบริ หารสิ่วนติ าบล 
หนองบ วแก้วิท างานได้สะดวกย ง่ข ้น 

3. ประชาชนตระหนกถ ึงการมส  วนร  วมในการตรวจสอบการบร  หารงานขององค ์การบร  หารส  วนตำบล 
หนองบัวแก้ว 

 
ส ง่ท ี่ต ้องปรับปรุงเพ   อให้การบร หารงานขององค์กรประสบผลสาเร  จตามเป้าหมายส ูงสุด 

1. การส่งเสริ มการจ ดการความรู้ขององค กรท ิ้งการเรียนริู้ด้วยตนเองและการจ ดองค ความรูภ้ายในองค กร 
2. พิ ฒนาบิ คลากรให้มคีวามรอบรู้ในภารก จของหน่วยงานและสามารถท างานทดแทนก นได้ 
3. สริ้างผู้บริ หารท กระด บให้เป็นผิู้น าในการบร หารเปลิี่ยนแปลงิรวมท ง้ปร บเปลี่ยนท ศนคต  

วิ ส ยท ศน ิของบ คลากรในองค กรให้พร้อมร บต่อการบร หารการเปลี่ยนแปลง 
4. พิ ฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนืิ่อง 
5. การสร้างองคิ กรให้ิ“จ ๋วแต่แจ๋ว” เชิ่นิการสร้างบ คลากรที่มีอยู่อย่างจ ากิ ดให้มีคิ ณภาพ 
6. การสร้างระบบเครอืข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคล มและงิ่ายติ่อการเขิ้าถิ งและการนิ าไปใช้ิ

ประโยชน  
7. บ คลากรท กระด บิมีความโปริ่งใสิตรวจสอบได้ 
8. มีการพ ฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพิื่อให้สอดคล้องก บสภาพการณ ท่ีเปลี่ยนไปในย คโลกาภ วิ ฒน  
9. การสร้างิService Mind ให้บ คลากริ“ย ้มแย้มแจ่มใสิเต มใจให้บร การิประสานประโยชนิ ” 
10. สริ้างและพิ ฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูงิเป็นมืออาชิีพ 
11. สริ้างจ ตส านิ กให้ข้าราชการในทิ กระด บเป็นข้าราชการที่ดีิมีคิ ณธรรมิจร ยธรรม 
12. จ ดสภาพแวดลิ้อมการท างานิและสวิ สด การที่เหมาะสมให้ก บบ คลากรเพิื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

 
คาดหว ังในการบร หารทรัพยากรบุคคลภายในอบต.หนองบัว
แก้ว 
 
 



 

"' 



 

บทที ่ 6 การกาหนดประเด นยุทธศาสตร์ด้านการบร  หารทร ัพยากร
บุคคล องค ์การบร  หารส วนต าบลหนองบัวแก้ว 

 
 

จากการว เคราะห ิจิ ดแขิ งิจิ ดอ่อนิประเดิ นทิ้าทายิความคาดหวงแลิ้วจิ งไดิ้ก ิาหนดประเดิ นิ
ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ดิ งนี้ 

 
ประเด นยุทธศาสตร 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
แรงเสร  ม/ส ง่สน ับสนุน แรงต้าน/อ ุปสรรค 

1. ผู้บิ งค บบ ญชาใหิ้ความหวิ งและสน บสน น 1. การจ าก ดงบประมาณด้านการบร หารงานบิ คคล 
2. แนวทางการบร หารงานบ ิคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไมิ่เอิื้ออิ านวยในการสร้าง 

ความกา้วหน้า 
3. นโยบายริ ฐบาล/กรมส่งเสร มการปกครองส่วน 
ท้องถ ่น/อบต.ท่าช้าง 

3. โครงสริ้างการบร หารงานของ อิบต. 

 4. มาตรการจ าก ดก าล งคนภาคร ฐ 
 
 

ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อลดแรงต้าน ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อเพ ่มแรงเสรม 
1. จ ดท าฐานขิ้อมิูลอิ ตราก าลิ งให้เป็นปัจจ บ น 1. จ ดท าแผนสร้างเส้นทางความกิ้าวหน้าให้ 

ชิ ดเจนิ(Career Path) 
 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพิื่อสริ้างิ

ความกา้วหน้าในอาชีพ 
 

เป้าประสงค ตัวช ี้ว ัด 
1. จิ ดท าฐานขอ้มูลบ คคลให้ถิูกตอ้ง เิป็นปิ จจ บิ น 1. ระด บความส าเริ จในการจิ ดท าฐานข้อมูล 

บ คลากร 
2. ปริ บปร งโครงสร้างและอิ ตราก าล งให้เหมาะสมิ

ก บขิ้อเท จจร งในปัจจ บ น 
2. ระด บความส าเริ จในการปร บปริ งโครงสร้างิ

และอิ ตราก าล ง 
3. จิ ดท าแผนสร้างเส้นทางความกิ้าวหน้าให้ 

ชิ ดเจนิ(Career Path) 
3. ระด บความส าเริ จในการจิ ดท าแผนสริ้าง 

เส้นทางความกิ้าวหน้า 
4. จิ ดท ารายละเอิียดเกี่ยวก บความรู้ ทิ กษะิ

สมรรถนะในการท างาน 
4. ริ้อยละความส าเริ จของการจ ดท าสมรรถนะิ

ประจ าต าแหน่ง 



 

ประเด นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอัตรากาลังและปรับอ ัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารก จ 
 

แรงเสร  ม/ส ง่สน ับสน ุน แรงต้าน/อ ุปสรรค 
1. ผู้บร หารให้ความส าค ญก บการวางแผนอ ตรา 

ก าล งและการปร บอิ ตรากิ าล งให้เหมาะสมก ิบ 
ภารก จ 

1. ถูกจ าก ดด้านอิ ตรากิ าล งจากจากนโยบาย 
ภายนอกองคิ กร 

2. บ คลากรมิีความพร้อมที่จะยอมร บการ 
เปลิี่ยนแปลง 

2. มีภารก จเพ ม่ขิ ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
ภารก จให้องค กรปกครองส่วนทอ้งถ ่น 

 3. บ คลากรทีิ่มีความรู้ิ ความสามารถิโอนิ(ย้าย) 
ไปอยู่องค กรปกครองส่วนทอ้งถ ่นหรือิ
หน่วยงานที่มคีวามกิ้าวหน้ามากกวิ่า 

 4. อิ ตราก าล งไม่เพิียงพอก บภารก จและปร มาณิ
งานทีไ่ด้ร บมอบหมาย 

 
ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ  ่อลดแรงต้าน ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อเพ ่มแรงเสรม 

1. เพิ ่มอิ ตราก าล งผู้ปฏิ บ ต งานตามภารก จการ 
ถ่ายโอน 

1. จ ดท าและปร บปร งแผนอิ ตราก าล งที่สอดคล้อง 
ก บความเป็นจร งตามภารก จหน้าที่ 

2. บร หารอ ตราก าล งและปร ิบอ ตรากิ าล งให้ 
เป็นไปตามกรอบทิี่ก าหนด 

2. จ ดให้มีกระบวนการสริ้างและปร บวิ ฒนธรรม 
การท างานของบ คลากรให้สอดคล้องกิ บการิ
บร หารราชการแนวใหม่ 

 
เป้าประสงค ตัวช ี้ว ัด 

1. สริ้างและปร บกระบวนทิ ศน วิิ ฒนธรรมในการ 
ท างานของบิ คลากรให้สอดคล้องกบการบร หาริ
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมก บภารก จ 

1. ระด บความส าเร จในการสร้างและปร บเปลิี่ยน 
กระบวนท ศน ิวิ ฒนธรรมในการท างานให้ิ
เหมาะสมก บภารก จ 

2.  มีการสรรหาและบรรจ แติ่งต ้งที่สอดคล้องก บิ
การบร หารทร พยากรบิ คคลแนวใหม่ิโดยิ
ค าน งถิ งว ฒนธรรมความคิ ดของบิ คลากร 

2.  ร้อยละของบิ คลากรทีิ่ได้ริ บการสรรหาและิ
บรรจ แต่งต ้งที่สอดคลิ้องก บการบร หาริ
ทร พยากรบ คคลแนวใหม่ โิดยค าน งถิ งิ
วิ ฒนธรรมความค ดของบิ คลากร 



 

ประเด นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อม ูลสารสนเทศเพ ่อสนับสนุนการปฏ บัต งาน 
ด้านการบร  หารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสร  ม/ส ง่สน ับสนุน แรงต้าน/อ ุปสรรค 

1.ผู้บร หารของิอบต.หนองบ วแก้วิให้ความส าค ญ 1. บ คลากรขาดความรูิ้และท กษะในการน าไปใช้ 
ในการปฏิ บ ต งาน 

2. มีการบร หารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 
เครือ่งมือในการต ดสิ นใจ 

2. ขาดการสนิ บสน นด้านงบประมาณอย่าง 
เพิียงพอ 

 3. ต้องพิ ่งพาระบบเทคโนโลยิีจากภายนอก 
 

ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อลดแรงต้าน ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อเพ ่มแรงเสรม 
1. ต้องพิ ฒนาความรูิ้ท กษะดิ้าน IิT อย่างเป็นิ

ระบบและต่อเนื่อง 
1. จ ดท าแผนงาน/โครงการเพิื่อสนิ บสน นและิ

ส่งเสร มตามความต้องการด้าน IิTของบ คลากร 
2. ต้องใหิ้การสน บสน นด้านงบประมาณอย่าง 

เพิียงพอ 
2. ผู้บร หารต้องใหิ้ความส าคิ ญและผล กด นให้เก ด 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ิ
ประโยชน ไดอ้ย่างแท้จร ง 

3. ร ฐบาลต้องมิีนโยบายลดการพ ง่พาระบบ 
เทคโนโลยิีจากภายนอก 

3. จ ดท ามาตรฐานของฐานขิ้อมูลสารสนเทศให้ 
ครอบคล มทิ กภารก จของิอบต. 

4. ก าหนดใหิ้ความรู้ิความสามารถด้าน 
เทคโนโลยิีและสารสนเทศเป็นส่วนหนิ ่งของ 
สมรรถนะของท กติ าแหน่ง 

4. การจ ดท าฐานข้อมูลกลางในด้านการ 
บร หารงานบ คคล เิพืิ่อสะดวกในการเรียกใช้ 
ข้อมูล 

 
เป้าประสงค

NN 
ตัวชีว้ ัด 

1. พิ ฒนาความรูิ้และทกษะดิ้าน IิT ของบิ คลากร 
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบิ คลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้ริ บ 
การพิ ฒนาความรู้และทิ กษะด้าน IิT 

2. จ ดท าฐานขิ้อมูลสารสนเทศเพือ่สนิ บสน นการ 
ปฏิ บ ต งานด้านการบร หารทร พยากรบิ คคล 

2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศทได้ร บการจ ดท า 
เป็นฐานข้อมูล เิพิื่อสนิ บสน นการปฏิ บ ต งาน 
ด้านการบร หารทร พยากรบ คคล 



 

ประเด  นย ุทธศาสตร์ 4: การพัฒนาระบบสร ้างแรงจ ูงใจเพ   อร ักษาบุคลากรที่มประส  ทธ ภาพส ูง 
ไว ้กับหน  วยงาน 

 
 

แรงเสร  ม/ส ง่สน ับสนุน แรงต้าน/อ ุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริ หารทีิ่ใหิ้การสน บสน น 1. ความไม่ช ดเจนในความก้าวหน้าของ 

ข้าราชการิเชิ่นิการเปลี่ยนสายงาน ริะด บ 
ต าแหน่งของบิ คลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บิ คลากรท างานก บ 
หนว่ยงาน 

2. การจ ดสวิ สด การย งไม่เทา่เทียมและเหมาะสม 

 3. ท ศนคต เด มๆิของข้าราชการที่ว่างานราชการ 
มีคิ่าตอบแทนน้อย ไิม่เหมาะสมิจิ งท าให้ิ
อยากย้ายไปสิู่หน่วยงานทีิ่ค่าตอบแทนดิีกว่า 

 
 

ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อลดแรงต้าน ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อเพ ่มแรงเสรม 
1. มีการจ ดท าแผนอิ ตราก าลิ งที่ตอ่เนืิ่องช ดเจน 

และเกิ ดผลในทางปฏ บ ต  
1. นโยบายของผู้บริ หารติ้องมีความ 

ต่อเนื่องชิ ดเจน 
2. การจ ดงบประมาณและสรา้งแรงจงูใจอิื่นเกีย่วก บ 

สวิ สด การให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 
2. ท าระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความช ดเจนิและ 

เป็นรูปธรรมมากย ่งข ้น 
3. จ ดหลิ กสูตรในการพิ ฒนาความรู้ให้ตรงก บสาย 

งานและการบร หารงานภาคร ฐแนวใหมอ่ย่างิ
ต่อเนื่อง 

 

 
 

เป้าประสงค ตัวช ี้ว ัด 
1. มีระบบการร กษาไวิ้ซ ง่ข้าราชการทีม่ิีสมรรถนะ 

สูงิเชิ่นิTalent Management 
1. ริ้อยละของบิ คลากรที่มีสมรรถนะสูงทีิ่กรมฯ 

สามารถร กษาไวได้ 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานให้มิีความิ

ชิ ดเจนและเป็นรูปธรรม 
2. ระด บความส าเริ จของการสริ้างระบบสร้างิ

แรงจูงใจในการทิ างาน 



 

ประเด นยุทธศาสตร 5 : การเสร  มสรา้งคุณธรรม จร ยธรรม ให ้แก ข้าราชการและพน ักงานของ 
อบต.หนองบัวแก้ว 

 
 

แรงเสร  ม/ส ง่สน ับสนุน แรงต้าน/อ ุปสรรค 
1. ผู้บร หารและบ คลากรให้ความส าค ญ 1. บ คลากรติ่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการดิ้านการปิูองกิ นิปราบปรามการ 

ท จร ตและโครงการด้านการสิ่งเสริ มจร ยธรรมิ
ของขา้ราชการ 

2. กระบวนการในการเสรมสร้างค ณธรรมย งใช้ 
วิ ธิีการเด มๆิท าให้ไมิ่นิ่าสนใจ 

3. มีการจ ดสิ่งข้าราชการเข้าริ่วมการอบรมก บ 
หนว่ยงานอื่นอย่างสม่ าเสมอ 

3. ขาดการสนิ บสน นงบประมาณในการพิ ฒนา 
องค ความรู้ขององค กร 

4. มีการประกาศคิ่าน ยมการปฏิ บ ต งานของ 
บ คลากรของกรมส่งเสร มการปกครองทิ้องถ ่น 

4. ขาดรายละเอิียดและแรงจิูงใจในการปฏิ บ ต  
อย่างชิ ดเจน 

 5. ค่าน ยมในการท างานของผูิ้ใต้บ งคิ บบ ญชา 
 6. ไม่มิีรายละเอิียดจ ดท ามาตรฐานจริ ยธรรม 

ค ณธรรมของข้าราชการ 
 
 

ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อลดแรงต้าน ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อเพ ่มแรงเสร  ม 
1. ปร บเปลี่ยนพฤติ กรรมิทิ ศนคต ิ ของบ คคลใน 

การท างาน 
1. ปร บปร งและพิ ฒนาโครงการด้านค ณธรรม 

จร ยธรรมิให้มีประส ทธิ ภาพและมีความิ
หลากหลายย ่งข ้น 

2. จ ดให้มีระบบการประเม นผลด้านการส่งเสร มิ
ค ณธรรมิจร ยธรรมิอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริ มและประชาส มพ นธิ ให้บ คลากรเข้าใจิ
และปฏ บ ต ตามค่าน ยมของกรม 

3. จ ดท ารายละเอิียดมาตรฐาน จิร ยธรรมของ 
บ คลากร 

 

 
 

เป้าประสงค ตัวช ี้ว ัด 
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 

บร หารงานบ คคล 
1. ระด บความส าเร จในการจิ ดท ากระบวนงานใน 

การบร หารทร พยากรบิ คคลให้มีความโปร่งใส 
2. มีรายละเอิียดมาตรฐานจริ ยธรรมของบิ คลากร 

กรมส่งเสร มการปกครองทิ้องถ ่น 
2. ระด บความส าเร จในการจิ ดท ามาตรฐาน 

จร ยธรรมของกรม 
3. ส่งเสร มและประชาส มพ นธิ ให้บ คลากรเขา้ใจ 

และปฏ บ ต ตามค่าน ยมของกรม 
3. ร้อยละของบิ คลากรที่เขาใจและปฏิ บ ต ตาม 

ค่าน ยมของกรม 



 

ประเด นยุทธศาสตร 6 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห  งการเรียนร 
 
 

แรงเสร  ม/ส ง่สน ับสนุน แรงต้าน/อ ุปสรรค 
1. เป็นองคิ กรทีิ่มีความรู้ในการปฏิ บ ต งานตาม 

ภารก จขององค กรปกครองสว่นท้องถ ่น 
1. ขาดแนวทางในการพิ ฒนาองคิ กรให้เป็น 

องค กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ผิู้บร หารให้การสนิ บสน น 2. ขาดการรวบรวมองคิ ความรู้ให้เป็นระบบ 

เป็นหมวดหมู่ 
 3. บ คลากรขาดความสนใจ 

 
 

ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อลดแรงต้าน ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อเพ ่มแรงเสรม 
1. ท าแผนการจ ดการความรู้เพิื่อเป็นแนวทางใน 

การพิ ฒนาองค กรให้เป็นองค กรแห่งการเรียนร 
1. สนิ บสน นให้เก ดการเรียนรู้ของบิ คลากรท ิ้งที่ 

เป็นทางการและไม่เปน็ทางการ 
2. เก บรวบรวมองค ความรูิ้ที่กระจ ดกระจายอยู่ 

ตามส าน ก/กองิและบิ คคลให้เป็นระบบเป็นิ
หมวดหมู่ 

 

3.  ประชาสิ มพิ นธิ องคิ ความรูิ้และช่องทางการิ
เข้าถิ งองคิ ความรู้ 

 

 
 

เป้าประสงค ตัวช ี้ว ัด 
1. หนว่ยงานมีแผนการจ ดการความรู้ 1. ระด บความส าเร จของจ ดท ิาแผนการจ ดการ 

ความรู้ 
2. องค ความรู้ทีิ่กระจ ดกระจายอยู่ได้ร บการ 

รวบรวม 
2. จ านวนองค ความรู้ทีิ่ได้ร บการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องค ความรู้ทีิ่ได้รวบรวมแล้ว 
ให้ก บบ คลากรอิื่นได้เรียนรูิ้ด้วย 

3. ระด บความส าเร จของการเผยแพร่องค ความรู้ 



 

ประเด นยุทธศาสตร 7 : การพัฒนาภาวะผู้นาให้กบัข้าราชการ 
 
 

แรงเสร  ม/ส ง่สน ับสนุน แรงต้าน/อ ุปสรรค 
1. มีบ คลากรที่มิีความรู้ิความสามารถ 1. บ คลากรขาดความม ่นใจในการต ดส นใจ 
2. ผู้บร หารให้ความสนใจและสนิ บสน น 2. อิ านาจการต ดสิ นใจย งอยูิ่ที่ระด บผิู้บร หารเป็น 

ส่วนใหญ่ 
 3. มีหล กสูตรการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้องก บการ 

สริ้างภาวะผู้นิ าไม่เพิียงพอและไม่ท ่วถ งิ
บ คลากรท กกล ่ม 

 
 

ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อลดแรงต้าน ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อเพ ่มแรงเสรม 
1. มีระบบการกระจายอิ านาจในการต ดส นใจ 1. มีการมอบหมายภารก จเพอให้บ คลากรได้ 

แสดงออกและกล้าต ดส นใจ 
2. สริ้างหลิ กสูตรการฝึกอบรมที่เกิี่ยวก บการ 

พิ ฒนาภาวะผู้นิ าให้ก บขิ้าราชการ 
 

 
 

เป้าประสงค ตัวช ี้ว ัด 
1. มีการฝึกอบรมที่เกิี่ยวก บการพ ฒนาภาวะผู้นิ า 

ให้ก บขิ้าราชการ 
1. มีการฝึกอบรมท่ีเกิี่ยวก บการพ ฒนาภาวะผู้นิ า 

ให้ก บขิ้าราชการิอย่างน้อยิ1ิิโครงการ 
2. การส่งบิ คลากรเขิ้าร บการฝิ กอบรมการพิ ฒนา 

ภาวะผู้นิ าให้กิ บข้าราชการ 
2. ร้อยละของผูิ้ผ่านการฝึกอบรมการพิ ฒนาภาวะ 

ผู้นิ า 



 

ประเดนยทธศาสตร 4 : การสงเสรมคณภาพชวตของบคลากรภายในองคกร 
 
 

แรงเสร  ม/ส ง่สน ับสนุน แรงต้าน/อ ุปสรรค 
1. จ ดท าแผนการจิ ดสวิ สด การของบิ คลากรให้ 

สอดคล้องกิ บความติ้องการของบิ คลากริรวมท ง้
มีการประเมิ นผลเป็นระยะอยิ่างสม่ าเสมอ 

1. ระด บความส าเริ จในการจิ ดท าแผนสวิ สด การ 
บ คลากริอบต.หนองบ วแก้ว 

2. การส่งเสริ มและสนิ บสน นให้น าหล กปร ชญาิ
เศรษฐก จพอเพิียงมาใชิ้ในการท างานและิ
ด ารงชิีวิ ต 

2. ระด บความส าเริ จในการสิ่งเสริ มและสนิ บสน นิ
ให้น าหลิ กปร ชญาเศรษฐกิ จพอเพิียงมาใช้ในิ
การท างานและดิ ารงชิีวิ ต 

3. จ ดท าแผนการจิ ดสวิ สด การของบิ คลากรให้ 
สอดคลิ้องกิ บความติ้องการของบิ คลากร 
รวมท ง้มีการประเมิ นผลเป็นระยะอยิ่างสม่ าเสมอ 

3. ระด บความส าเริ จในการจิ ดท าแผนสวิ สด การ 
บ คลากริอบต.หนองบ วแก้ว 

 
 

ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อลดแรงต้าน ส ง่ท ี่ต ้องทาเพ   อเพ ่มแรงเสรม 
1. วางแผนใชิ้งบประมาณเพอการส่งเสริ มิค ณภาพ

ชิีวิ ตข้าราชการและพนิ กงานอย่างประหย ด 
และมี

ประส ทธิ ภาพ 

1. สนิ บสน นงบประมาณเพิ ่มข ้น 

2. สริ้างคิ่าน ยมใหิ้ข้าราชการโดยน าหล กปร ชญา 
เศรษฐก จพอเพิียงมาใชิ้เป็นแนวทางในการิ
ด ารงชิีวิ ต 

2. ก าหนดให้ปร ชญาเศรษฐกิ จพอเพิียงเป็น 
นโยบายเนิ้นหนิ กให้น าไปปฏิ บ ต อย่างเป็นิ
รูปธรรม 

3. ส ารวจความพ งพอใจ/ความต้องการของิ
ข้าราชการต่อการจ ดสวิ สด การต่างิๆ 

3. มีการแต่งต ้งคณะท างานดิ้านสวิ สด การของ อิบต.ิ
ท่าชิ้าง 

4. จ ดท าแผนการจิ ดสวิ สด การของข้าราชการให้ 
สอดคล้องกิ บความติ้องการของข้าราชการ 
รวมท ง้มีการประเมิ นผลเป็นระยะอยิ่างสม่ าเสมอ 

 

 
 

เป้าประสงค ตัวช ี้ว ัด 
1. จ ดท าแผนการจิ ดสวิ สด การของบิ คลากรให้ิ

สอดคล้องกิ บความติ้องการของบิ คลากริรวมท ง้
มีการประเมิ นผลเป็นระยะอยิ่างสม่ าเสมอ 

1. ระด บความส าเริ จในการจิ ดท าแผนสวิ สด การิ
บ คลากริอบต.หนองบ วแก้ว 

2. การส่งเสริ มและสนิ บสน นให้น าหล กปร ชญาิ
เศรษฐก จพอเพิียงมาใชิ้ในการท างานและ 
ด ารงชิีวิ ต 

2. ระด บความส าเริ จในการสิ่งเสริ มและสนิ บสน นิ
ให้น าหลิ กปร ชญาเศรษฐกิ จพอเพิียงมาใช้ใน 
การท างานและดิ ารงชิีวิ ต 



 

สรุปปจัจ ัยหลกัแห  งความสาเร จเพ ่อกาหนดเป็นเป้าประสงค ์เช  งกลยุทธ์ 
 
 
 
  

ประเด นยุทธศาสตริ  
 

ปัจจัยหล ักแห งความสาเร จ 
 

เป้าประสงค 
ประเด นยุทธศาสตร ์ที ่1 
การสริ้างความกิ้าวหนิ้าในิ
สายอาชิีพ 

1. จิ ดท าฐานขอ้มูลให้เป็นปิ จจ บิ น 
2. จิ ดทิ าแผนสริ้างความกิ้าวหนิ้าิ(Cิareer 
Path) ให้ชิ ดเจน 
3. มิีระบบสริ้างแรงจิูงใจในการทิ างานเพอ 
สริ้างความกิ้าวหน้าในอาชีพ 

1. จิ ดทิ าฐานขิ้อมิูลบิ คคลใหิ้ถิูกติ้อง 
เป็นปัจจ บ น 
2. ปริ บปริ งโครงสริ้างและอตรากิ าล งิิ
ให้เหมาะสมก บขิ้อเท จจร งในปัจจ บ น 
3. จิ ดท าแผนสร้างความก้าวหน้าิ
(Career Path) ให้ชิ ดเจน 
4. จิ ดทิ ารายละเอยดเกีิ่ยวกิ บิความรู ้
ท กษะิสมรรถนะในการท างาน 

ประเด นยุทธศาสตร ์ที ่2 
ก าิ ริ วิ าิ งิ แิ ผิ นิ อิ ติ ริ าิ กิ ิ า ลิ งิิ
แ ลิ ะิ ปิ ริ ิ บ อิ ติ ริ าิ กิ ิ า ลิ งิ ใิ หิ้ิ
เหมาะสมก บภารก จ 

1. เพิ ่มอตรากิ าลิ งผูิ้ปฏบิ ติ งานตามภารกิ จ 
การถิ่ายโอน 
2. บริ หารอตรากิ าลิ งและปริ บอตรากิ าลิ งให้ 
เป็นไปตามกรอบทิี่ก าหนด 
3. จิ ดท าิและป ริิ บปร ิงแ ผินอตร าิกิ าลิ ง ทิี่ิ
สอดคล้องกิ บความเป็นจร งตามภารก จหน้าที่ 
4 . จ ดิ ใิ หิ้ มีิ กิ ริ ะิ บิ วิ นิ กิ าิ ริ สิ ริ้ าิ งิ แิ ลิ ะิ ปิ ริ บิิ
ว ฒิ นิ ธิ ริ ริ มิ กิ าิ ริ ทิ าิ งิ าิ นิ ขิ อิ งิ บิ ิ ค ลิ าิ กิ ริ ใิ หิ้ิ
สอดคล้องกิ บการบร หารราชการแนวใหม่ 

1 . ส ริ้ าิ งิ แิ ลิ ะิ ปิ ริ บิ กิ ริ ะิ บิ วิ นิ ทิ ศิ นิ  
วฒนธรรมในการทิ างานของบิ คลากริ
ใหิ้สอดคลิ้องกิ บการบริ หารราชการิ
แนวใหมิ่และเหมาะสมก บภารก จ 
2. มีการสรรหาและบรรจ แติ่งต ้งที่ิ
สอดคล้องกิ บการบร หารทริ พยากริ
บ คคลแนวใหม่ิโดย 
ค าิ นิ งิ ถิ งิ วิ ฒิ นิ ธิ ริ ริ มิ คิ วิ าิ มิ คิ ดิ ขิ อิ งิิ
บ คลากร 

ประเด นยุทธศาสตร ์ที ่3 
การพิ ฒนาระบบฐานข้อมูลิ
สารสนเทศเพอสนิ บสน นิ
การปฏ บิ ต งานด้านการิ
บร หารทร พยากรบ คคล 

1. ต้องพิ ฒนาความรู้ด้าน IิT อยิ่างเปิ นระบบ 
และต่อเนื่อง 
2. ติ้องใหิ้การสนิ บสนิ นดิ้านงบประมาณ 
อย่างเพิียงพอ 
3. ริ ฐบาลติ้องมิีนโยบายลดการพงพาระบบิ
เทคโนโลยิีจากภายนอก 
4. กิ าหนดใหิ้ความรู้ิความสามารถิด้านิ
เทคโนโลยิีและสารสนเทศเปิ นสิ่วนหนิ ่งของิ
สมรรถนะของท กต าแหน่ง 
5. จิ ดทิ าแผนงาน/โครงการิ เพอสนิ บสนิ นิ
และสิ่งเสริ มตามความติ้องการดิ้านิ IT  ของิ
บ คลากร 
6. ผูิ้บริ หารติ้องใหิ้ความสิ าคิ ญและผลิ กดิ นิ
ใหิ้เกิ ดระบบฐานขิ้อมิูลสารสนเทศทีิ่สามารถิ
น ามาใช้ประโยชน ได้อย่างแท้จร ง 
7. จิ ดท ามาตรฐานของฐานขิ้อมิูลสารสนเทศิ
ให้ครอบคล มท กภารก จของกรมฯ 
8. การจิ ดทิ าฐานขิ้อมิูลกลางในดิ้านการ 
บริ หารงานบิ คคลิเพอสะดวกในการเริียกใช 

1. พฒนาความรูิ้ดิ้านทิ กษะิิิ IT ของ 
บิ คลากรกองการเจิ้าหนิ้าทีิ่อยิ่างเปิ นิ
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จิ ดทิ าฐานขิ้อมิูลสารสนเทศเพอิ
ส นิ บิ สิ นิ นิ กิ าิ ริ ปิ ฏิ บิ ิ ต งิ าิ นิ ดิ้ าิ นิ กิ าิ ริิ
บร หารทร พยากรบ คคล 



 

  
ประเด นยุทธศาสตร 

 
ปัจจัยหล ักแห งความสาเร จ 

 
เป้าประสงค 

 ข้อมูล  
ประเด นยุทธศาสตร ์ที ่4 
ก าิ ริ พิ ฒิ นิ าิ ริ ะิ บิ บิ สิ ริ้ิ า งิิ
แิริงิจูิ งิใิจิเิพิอิร ิ กิษิาิ
บิ คลากรทีิ่มิีประสิ ทธภาพิ
สูงไว้ก บหน่วยงาน 

1. มิีการจิ ดทิ าแผนอตราก ิาลิ งทีิ่ติ่อเนืิ่อง 
ชิ ดเจนและเก ดผลในทางปฏิ บ ต  
2. มิีการจิ ดงบประมาณและสริ้างแรงจิูงใจิ
อนิ เกีิ่ยวกิ บสวสดิ การใหิ้มิีความเหมาะสมิ
เท่าเทิียม 
3. จิ ดหลิ กสิูตรในการพฒนาความรู้ิ ใหิ้ตรงิ
กิ บสายงานและการบริ หารงานภาคริ ฐแนวิ
ใหมอ่ย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผูิ้บริ หารระดิ บสิูงติ้องมิีความิ
ต่อเนื่องชิ ดเจน 
5 . ส ริ้ าิ งิ ริ ะิ บิ บิ สิ ริ้ าิ งิ แิ ริ งิ จิู งิ ใิ จิ ใิ หิ้ มีิ คิ วิ าิ มิิ
ชิ ดเจนและเป็นรูปธรรมมากย ่งข ้น 

1. มีระบบการร กษาไวิ้ซ ง่ข้าราชการที่ 
มีสมรรถนะสูง เิชิ่นิTalent 
Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจใหิ้มิีความ 
ชิ ดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด นยุทธศาสตร ์ที ่5 
การเสร มสร้างคิ ณธรรมิ
จร ยธรรมใหแ้กิ่พนิ กงาน 

1. ปร บิ เิปลิี่ ยินพิฤิต กิ ริร มิิ ท ศิ นิคติ ิ ขอิ งิ 
บ คคลในการท างาน 
2. จิ ดให้มีระบบการประเม นผลด้านการิ
ส่งเสริ มค ณธรรม จิริ ยธรรมิอยิ่างเปน็รูปธรรม 
3. จิ ดท ารายละเอิียดมาตรฐานจริ ยธรรมของิ
บ คลากร 
4 . ป ริ ิ บ ปิ ริ งิ แิ ลิ ะิ พิ ฒิ นิ าิ โิ คิ ริ งิ กิ าิ ริ ดิ้ าิ นิ 
คิ ณธรรมิจริ ยธรรมิใหิ้มิีประสิ ทธภาพและมีิ
ความหลากหลายย ่งข ้น 
5. สิ่งเสริ มและประชาสิ มพนธใหิ้บิ คลากร 
เข้าใจและปฏิ บ ต ตามคิ่าน ยมขององคิ กร 

1. มิีการสริ้างมาตรฐานความโปริ่งใส 
ในการบริ หารงานบิ คคล 
2. มิีรายละเอยดมาตรฐานจริ ยธรรมิ
ของบิ คลากรกรมสิ่งเสริ มการปกครองิ
ท้องถ ่น 
3 . ส่ งิ เิ สิ ริ มิ แิ ลิ ะิ ปิ ริ ะิ ชิ าิ สิ มิ พิ นิ ธิ ใิ หิ้ิ
บิ คลากรเขิ้าใจและปฏบิ ติ ตามคิ่านิ ยมิ
ของกรมส่งเสร มการปกครองทอ้งถ ่น 

ประเด นยุทธศาสตร ์ที ่6 
พิ ฒนาองค กรให้เป็นิ
องคิ กรแห่งการเรียนรู้ 

1.  บิ คลากรในหนิ่วยงานมิีทิ ศนคติ ทีิ่ริ กการ 
เรียนรู้ 
2.  มีแผนการจ ดการความรู้ 
3.  ริูปแบบทีิ่หลากหลายของการเผยแพร่ิ
องค ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจ ดการความรู้ 
2. องคิ ความรู้ทีิ่กระจ ดกระจายอยู่ิ
ได้ร บการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค ความรู้ทีิ่ได้ิ
รวบรวมแลว้ให้ก บบ คลากรอนได้ิ
เรียนรู้ด้วย 

ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพิ ฒนาภาวะผู้นิ าให้ก บิ
ข้าราชการ 

1.  มิีหลิ กสิูตรการสริ้างภาิวะิผูิ้นิ าใหิ้กิ บ 
ขิ้าราชการิทีิ่เหมาะสมและเปิ ดโิอกาสให้ิ
ขิ้าราชการในหนิ่วยงานไดิ้เขิ้าริ บการอบรมิ
อย่างท ่วถ ง 
2. ผูิ้บิ งคิ บบิ ญชาเหิ นความสิ าคิ ญและยิ นดีิ
ส่งบ คลากรในสิ งกิ ดเข้าร บการอบรม 

1. มิีการฝึกอบรมที่เกิี่ยวก บการพิ ฒนา 
ภาวะผู้นาใหิ้ก บข้าราชการ 
2. การส่งบ ิคลากรเขิ้าร บการฝิ กอบรม 
การพิ ฒนาภาวะผู้นิ าให้ก บข้าราชการ 



 

  
ประเด นยุทธศาสตร 

 
ปัจจัยหล ักแห งความสาเร จ 

 
เป้าประสงค 

ประเด นยุทธศาสตร ์ที ่8 
การส่งเสริ มคิ ณภาพชีวิ ต 

1. จิ ดท าฐานขอ้มูลให้เป็นปิ จจ บิ น 
2. จิ ดทิ าแผนสริ้างความกิ้าวหนิ้าิ(Cิareer 
Path) ให้ชิ ดเจน 
3. มิีระบบสริ้างแรงจิูงใจในการทิ างานเพอ 
สริ้างความกิ้าวหน้าในอาชีพ 

1. จิ ดทิ าฐานขิ้อมิูลบิ คคลใหิ้ถิูกติ้อง 
เป็นปัจจ บ น 
2. ปริ บปริ งโครงสริ้างและอตรากิ าลิ งิ
ให้เหมาะสมก บข้อเท จจร งในปัจจ บ น 
3. จิ ดท าแผนสร้างความก้าวหน้าิ
(Career Path) ให้ชิ ดเจน 
4. จิ ดทิ ารายละเอยดเกีิ่ยวกิ บิความรู ้
ท กษะิสมรรถนะในการท างาน 



 

 
แบบฟอร ์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรบัแผนกลย ุทธ์ 

แบบฟอร ์มรายการแผนงาน/โครงการ 
ม  ต  เป้าประสงค์ ตัวช ี้ว ัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผ ดชอบ การต ดตามผล 

ม  ต ที่ 1 
ความิ

สอดคล้องิ
เชิ งิ

ย ทธศาสตร  

1. การปร บปร งโครงสร้างและ 
อิ ตราก าล งิให้เหมาะสมก บขอเท จ
จร งในปัจจิ บ น 

ระด บความส าเร จในการปร บปร ง 
โครงสร้างและอ ตราก าล ง 

1. แผนงานปริ บปร งโครงสร้าง 
และอิ ตราก าล งิอบต. 
2. โครงการการวิ เคราะห สภาพ 
ก าล งคนและจ ดท าค ณล กษณะิ
งานเฉพาะต าแหน่ง 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ด ิอบต. 

1. การประช มเพืิ่อ 
ต ดตามผลในระดิ บต่างๆ 
2. การประสานงานก บ 
หนว่ยงานที่เกี่ยวขิ้องเพอิ
ร บทราบผลการิ
ด าเน นการหริือปิ ญหาิ
ต่างๆ 

2. จิ ดท าแผนสรา้งเส้นทาง 
ความกิ้าวหน้าให้ชิ ดเจนิ (Career 
Path) 

ระด บความส าเร จในการจ ดทิ า 
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหนิ้า 
(Career Path) 

1. แผนงานการสริ้างเส้นทาง 
ความกา้วหน้าิ(Career Path) 
2. โครงการการให้ท นการศิ กษาิ
แกิ่ข้าราชการ 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ด อบต. 

1. การประช มเพืิ่อ 
ต ดตามผลการด าเน นการ 
2. การเก บรวบรวมขิ้อมูลิ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวขิ้องิ
ท ง้ภายในและภายนอก 

3. จ ดท ารายละเอิียดของสมรรถนะ 
หล ิกและสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ิ
สอดคล้องกิ บการบร หารทริ พยากริ
บ คคลภาคร ฐแนวใหม่ 

ระด บความส าเร จในการจ ดทิ า 
สมรรถนะหลิ กและสมรรถนะิ
ประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกิ บิ
การบร หารทริ พยากรบ คคลิ
ภาคร ฐแนวใหม่ 

1. โครงการจ ดท าสมรรถนะ 
หลิ กและสมรรถนะประจ าิ
ต าแหน่งที่สอดคล้องกิ บการิ
บร หารทร พยากรบ คคลภาคริ ฐิ
แนวใหม่ 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิอบต. 

1. การประช มเพืิ่อ 
ต ดตามความก้าวหนิ้าของิ
การด าเน นการ 
2. การประเม นผลการ 
จ ดท าสมรรถนะ 

4. ปริ บปร งแผนย ทธศาสตร การ 
พิ ฒนาทริ พยากรบิ คคล 

ระด บของความส าเร จในการ 
ปร บปร งแผนยิ ทธศาสตริ การ 
พิ ฒนาทริ พยากรบิ คคล 

1. แผนงานปร บปร งแผน 
ย ทธศาสตริ การพิ ฒนาทร ิพยากร 
บ คคล 
2. แผนงานการหาความ 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ด อบต. 

1. การประช มเพืิ่อ 
ต ดตามความก้าวหนิ้าของ 
การด าเน นการ 



 

 
แบบฟอร ์มรายการแผนงาน/โครงการ 

ม  ต  เป้าประสงค์ ตัวช ี้ว ัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผ ดชอบ การต ดตามผล 
   ต้องการในการฝิ กอบรม 

3. แผนงานการส่งเสร มให้น าิ
ความรู้และทิ กษะจากการอบรมิ
มาใชิ้ในการปฏิ บ ต งาน 
4. แผนงานการประเม นิ
ประส ทธิ ผลการศ กษาอบรมของิ
บ คลากร 

  

ม  ต ที่ 2 
ประส ทธ ภาพิ

ของการิ
บร หาริ

ทร พยากริ
บ คคล 

1. จิ ดท าฐานขอ้มูลบ คลากรให้ถกูติ้อง 
เป็นปิ จจ บิ น 

ระด บความส าเร จในการจ ดทิ า 
ฐานข้อมูลบ คลากร 

1. โครงการจ ดท าฐานข้อมูล 
บ คลากริกรมส่งเสริ มการิ
ปกครองทิ้องถ ่น 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิอบต. 

1. การประช มหนิ่วยงาน 
ที่เกิี่ยวขิ้องิเชิ่นิกล ่มิ
งาน/ฝิ ายิในกองการิ
เจ้าหนิ้าที่ิ บร ษ ททีิ่ปร กษา 
2. การประเม นผลความิ
ถูกติ้องของระบบ 



 

 
แบบฟอร ์มรายการแผนงาน/โครงการ 

ม  ต  เป้าประสงค์ ตัวช ี้ว ัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผ ดชอบ การต ดตามผล 
 2. จิ ดท าฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือ 

สนิ บสน นการปฏิ บ ต งานด้านบร หาริ
ทร พยากรบิ คคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที ่
ได้ร บการจ ดท าเป็นฐานขิ้อมูลิ
เพิื่อสนิ บสน นการปฏิ บ ต งานดิ้านิ
การบร หารทร พยากรบ คคล 

1. แผนงานจ ดทิ าฐานขิ้อมิูลสาร 
สน-เทศเพ่ือสนิ บสน นการิ
ปฏิ บ ต งานด้านการบร หาริ
ทร พยากรบิ คคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลิ
ข่าวสารด้านการบร หาริ
ทร พยากรบิ คคลผิ่านชิ่องิทางที่ิ
หลากหลายิเชิ่นิการโทรศ พท ิ
แจ้งข้อมูลข่าวสาริการสิ่งิ
ข้อความเพอแจ้งข้อิมูลที่จ าเป็นิ
เร่งด่วนิการจ ดท าวารสารขา่วิ
การบร หารทร พยากรบ คคล กิาริ
เผยแพร่ขิ้อมูลผิ่านทางเวิ บไซด  
3. โครงการจ ดท าคู่มิือการิ
บร หาริงานบ คคลภายในองคิ กร 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ด อบต. 

1. การประช มหนิ่วยงาน 
ที่เกิี่ยวขิ้องเพอต ดตามผล 
2. การประเม นผลและิ
พิ ฒนาระบบ 

3.  มีการสรรหาและบรรจ แติ่งต ้งที่ิ
สอดคล้องกิ บการบร หารทริ พยากริ
บ คคลแนวใหม่ิ โดยค าน งถ งวิ ฒนธรรมิ
ความค ดของบิ คลากร 

ร้อยละของบิ คลากรทีิ่ได้ร บการิ
สรรหาและบรรจ แต่งต ้งที่ิ
สอดคล้องกิ บการบร หาริ
ทร พยากรบิ คคลแนวใหม่ โิดยิ
ค าน งถิ งว ฒนธรรมความค ดของิ
บ คลากร 

1. แผนงานการสรรหาและิ
บรรจ แต่งต ้งทีส่อดคลิ้องกิ บการิ
บร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม่ิ
โดยค าน งถิ งว ฒนธรรมความคิ ดิ
ของบิ คลากร 

งานบร หารท ว่ไปิ
ส าน กปล ดิอบต. 

 



 

 
แบบฟอร ์มรายการแผนงาน/โครงการ 

ม  ต  เป้าประสงค์ ตัวช ี้ว ัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผ ดชอบ การต ดตามผล 
ม  ต ที่ 3 

ประส ทธ ผลิ
ของการิ
บร หาริ

ทร พยากริ
บ คคล 

1. จิ ดท ารายละเอิียดเกี่ยวก บความรู้ 
ท กษะิสมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละความส าเร จของการจ ิดท า 
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1. โครงการจ ดท าสมรรถนะ 
ประจ าต าแหน่ง 
2. โครงการศ กษาและว เคราะห ิ
กล ่มงานิ(Job Family) 
3. โครงการพิ ฒนาสมรรถนะิ
การบร หารงานบ คคลขององคิ กร 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิอบต. 

1. การประช มหนิ่วยงาน 
ที่เกิี่ยวขิ้องเพอต ดตามผลิ
การด าเน นการ 
2. การสิ มภาษณ ความ 
ค ดเห นของผู้ที่เกี่ยวข้องิ
เพิื่อเก บรวบรวมขอมูล 
3. การน เทศงาน 

2. การสร้างและปร บกระบวนทิ ศน  
วิ ฒนธรรมในการท างานของบิ คลากริ
ให้สอดคลิ้องกิ บการบร หารราชการิ
แนวใหม่และเหมาะสมก บภารก จ 

ระด บความส าเร จในการสร้าง 
และปร บเปลิี่ยนกระบวนท ศน ิ
ค่าน ยมิ และว ฒนธรรมในการิ
ท างานให้เหมาะสมก บภารก จ 

1. โครงการสร้างและ 
ปร บเปลี่ยนกระบวนทิ ศน ิ
วิ ฒนธรรมในการท างานของิ
บ คลากรให้สอดคล้องกิ บการิ
บร หารราชการแนวใหม่และิ
เหมาะสมก บภารก จ 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กงานปล ด 

1. การจ ดโครงการ 
ฝึกอบรมใหิ้แกิ่บิ คลากร 
2. การสิ่งบ คลากรไป 
อบรมก บหน่วยงานอิื่นๆ 
3. การประชมเพอต ดตามิ
ผล 

3. การพ ฒนาความรู้และท กษะด้าน 
IT ของบิ คลากรกองการเจ้าหน้าที่ิ
อย่างเป็นระบบและต่อเนืิ่อง 

ร้อยละของบิ คลากรกองการ 
เจ้าหนิ้าทีท่ิี่ได้ร บการพิ ฒนาิ
ความรู้และทิ กษะด้าน IิT 

1. โครงการฝิ กอบรมท กษะดิ้าน 
IT แกิ่บ คลากริกองการิ
เจ้าหนิ้าที่ 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ด ิอบต. 

1. การประเม นผล 
โครงการฝิ กอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะิ
ของบิ คลากรหลิ งจากิ
เสริ จสิ ้นการฝิ กอบรม 

4. หน่วยงานมีแผนการจ ดการความรู้ ระด บความส าเร จของจ ดท า 
แผนการจ ดการความรู้ 

1. แผนการจ ดการความรู้ งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิอบต. 

1. การประช มเพืิ่อ 
ต ดตามความก้าวหนิ้าของิ
การด าเน นการ 



 

 
แบบฟอร ์มรายการแผนงาน/โครงการ 

ม  ต  เป้าประสงค์ ตัวช ี้ว ัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผ ดชอบ การต ดตามผล 
 5. องคิ ความรู้ทีิ่กระจ ดกระจายอยู่ 

ได้ร บการรวบรวม 
จ านวนองค ความรู้ที่ได้ร บการ 
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค  
ความรู้ในองค กร 

 1. การรวบรวมองค  
ความรู้จากหน่วยงานต่างิ
ๆิที่เก่ียวขิ้อง 

6. มีการเผยแพร่องค ความรู้ทีิ่ได้รวบ 
รวมแลว้ให้ก บบ คลากรอิื่นได้เรียนรู้ิ
ด้วย 

ระด บความส าเร จของการ 
เผยแพร่องค ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค ความรู้ งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิอบต. 

1. แบบประเม นผลการ 
เรียนรู้ 

ม  ต ที่ 4 
ความพริ้อมิ
ร บผิ ดด้านิ
การบร หาริ
ทริ พยากริ
บ คคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
ในการปฏิ บ ต งาน 

ระด บความส าเร จในการจ ดทิ า 
กระบวนงานในการบร หาริ
ทร พยากรบิ คคลใหิ้มีความิ
โปริ่งใส 

1. แผนงานการจ ดท ามาตรฐาน 
ความโปร่งใสในการบร หารงานิ
บ คคล 
2. โครงการรณรงค เพิื่อกระต ิ้นิ
ให้ภาคประชาชน/องค กริ
ปกครองส่วนทอ้งถ ่นแจ้งิ
เบาะแสเฝิูาระว งท จร ตและิ
ประพฤต ม ชอบ 
3. โครงการสร้างเครอืขิ่ายภาค 
ประชาชน/องคกรปกครองส่วนิ
ท้องถ ่นิ ในการแจิ้งเบาะแสเฝิูาิ
ระว งท จร ตฯ 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิอบต. 

1. การประเม นและ 
ปร บปร งมาตรฐานความิ
โปร่งใสในการบร หารงานิ
บ คคล 
2. การประเม นผลิ
โครงการ 



 

 
แบบฟอร ์มรายการแผนงาน/โครงการ 

ม  ต  เป้าประสงค์ ตัวช ี้ว ัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผ ดชอบ การต ดตามผล 
 2. มีการจ ดท ารายละเอิียดมาตรฐาน 

จร ยธรรมของขา้ราชการส่วนทอ้งถ ่น 
ระด บความส าเร จในการจ ดทิ า 
มาตรฐานจร ยธรรมของบิ คลากริ
กรมส่งเสร มการปกครองทิ้องถ ่น 

1. แผนงานการจ ดท ามาตรฐาน 
จร ยธรรมของบ คลากรกรมิ
ส่งเสร มการปกครองท้องถ ่น 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิิอบต. 

1. การประเม นและ 
ปร บปร งมาตรฐานิ
จร ยธรรมของบ คลากริ
ของิอบต.ท่าช้าง 

ม  ต ที่ 5 
ค ณภาพชิีวิ ติ
และความิ
สมด ลิ

ระหว่างชิีวิ ติ
ก บการิ
ท างาน 

1. การจ ดท าแผนการจ ดสวิ สด การ 
ของบิ คลากรใหส้อดคลิ้องกิ บความิ
ต้องการของบ คลากริ รวมท ง้มีการิ
ประเมิ นผลเปิ นระยะอย่างสม่ิ าเสมอ 

ระด บความส าเร จในการจ ดทิ า 
แผนสวิ สด การของิอบต.ท่าชิ้าง 

1. โครงการจ ดท าแผนสวิ สด การ 
บ คลากริของิอบต.ทิ่าชิ้าง 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิอบต. 

1. การประเม นผลและ 
พิ ฒนาแผนสวิ สดิ การิ
ภายในิอบต.ท่าชิ้าง 

2. การส่งเสริ มและสนิ บสน นให้น า 
หล ิกปร ชญาเศรษฐก จพอเพิียงมาใชิ้ใน 
การท างานและด ารงชีวิ ต 

ระด บความส าเร จในการส่งเสร ม 
และสน บสน นปริ ชญาเศรษฐกิ จ 
พอเพิียงมาใช้ในการท างานและิ
ด ารงชิีวิ ต 

1. โครงการสิ่งเสริ มสน บสน นให้ 
น าหลิ กปร ชญาเศรษฐก จ 
พอเพิียงมาใชิ้ในการท างานและิ
ด ารงชิีวิ ต 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิอบต. 

1. การประเม นผล 
โครงการสิ่งเสริ ม 
สนิ บสน นให้นิ าหลิ กิ
ปร ชญาเศรษฐก จพอเพิียงิ
มาใชิ้ในการท างานและิ
ด ารงชิีวิ ต 

3.  การพิ ฒนาค ณภาพชิีวิ ตและสร้าง 
แรงจูงใจในการท างานของบ คลากร 

ระด บความส าเร จในการพิ ฒนา 
ค ณภาพชิีวิ ตและสร้างแรงจูงใจิ
ในการท างานของบ คลากร 

1. โครงการพ ฒนาค ณภาพชิีวิ ต 
และสร้างแรงจูงใจในการท างานิ
ของบิ คลากร 

งานบร หารท ว่ไป 
ส าน กปล ดิอบต. 

1. การประเม นผล 
โครงการพ ฒนาค ณภาพิ
ชิีวิ ตและสร้างแรงจูงใจในิ
การท างานของบ คลากร 



 

 
ประเด นยุทธศาสตร เป้าประสงค์เช งกลยุทธ์ ต ัวชีว้ ัด และแผนงาน/โครงการ 

 
  

ม  ต ที่ ประเด นยุทธศาสตร เป้าประสงค ์เช งกลย ุทธ์ ตัวช ี้ว ัด 
 
1. ความสอดคล ้องเช  ง 
ยุทธศาสตริ  

1. การสร้างความก้าวหนิ้าในสายอาชิีพ 1.1ิการปร บปร งโครงสร้างและอิ ตรา กิิ าล งให้ 
เหมาะสมก บขอเท จจร งในปัจจิ บ น 

1.1.1ิระด บความส าเร จในการปร บปร งโครงสร้าง 
และอิ ตราก าล ง 

1.2ิจ ดท าแผนสร้างเส้นทางความกา้วหน้า 
(Career Path) ให้ชิ ดเจน 

1.2.1ิระด บความส าเร จในการจ ดท าแผนสริ้าง 
เส้นทางความก้าวหนิ้า 

2. การบริ หารทริ พยากรบิ คคลและพฒนา 
ทร พยากรบ คคลให้ตรงกิ บสมรรถนะประจิ า 
ต าแหน่ง 

2.1ิ จิ ดท ารายละเอิียดของสมรรถนะหลิ กและ 
สมรรถนะประจ าต าแหน่งิที่สอดคลิ้องกิ บการ 
บร หารทร พยากริบิ คคลภาคร ฐแนวใหม่ 

2.1.1ิระด บความส าเร จในการจ ดท าสมรรถนะหลิ ก 
และสมรรถนะประจ าต าแหนิ่งที่สอดคลิ้องก บการ 
บร หารทร พยากรบ คคลภาคริ ฐแนวใหม ่

2.2ิปร บปร งแผนยิ ทธศาสตริ การพิ ฒนาทร พยากร 
บ คคลิสถ. 

2.2.1ิระด บของความส าเร จในการปริ บปร งแผน 
ย ทธศาสตร การพิ ฒนาทริ พยากรบ คคลิสถ. 

2.3ิประชาสิ มพิ นธิ และจ ดอบรมส มมนาการ 
บร หารทร พยากรบ คคลภาคริ ฐแนวใหม่ิ
ให้บ คลากรในหน่วยงาน 

2.3.1ิระด บความส าเร จของการประชา สิิ มพนธิ และ 
การจ ดอบรมการบร หารทริ พยากรบ คคลแนวใหม่ 

3. การพ ฒนาภาวะผู้น ิาให้ก บข้าราชการ 3.1ิมีการฝึกอบรมที่เกิี่ยวก บการพิ ฒนาภาวะผู้นิ าิ
ให้ก บขิ้าราชการ 

3.1.1ิมีการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวก บการพิ ฒนาภาวะผู้นิ าิ
ให้ก บขิ้าราชการิอย่างนิ้อยิ1ิโครงการ 

3.2ิมีการส่งบิ คลากรเข้าร บการฝึกอบรมการพิ ฒนาิ
ภาวะผู้นาใหิ้ก บข้าราชการ 

3.2.1ิร้อยละของผูิ้ผ่านการฝิ กอบรมการพิ ฒนาภาวะิ
ผู้นิ า 



 

  
ม  ต ที่ ประเด นยุทธศาสตร เป้าประสงค ์เช งกลย ุทธ์ ตัวช ี้ว ัด 

 
2. ประส ทธ ภาพของการ 
บร หารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหนิ้าในสายอาชิีพ 
 
 
2. การพ ฒนาระบบฐานขิ้อมิูลสารสนเทศิ
เพิื่อสนิ บสน นการปฏิ บ ต งานดิ้านการิ
บร หารทร พยากรบ คคล 

1.1ิจ ดท าฐานข้อมูลบ คลากรให้ถกูติ้องเป็น 
ปัจจิ บ น 
2.1ิจ ดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพอสนิ บสน นการิ
ปฏิ บ ต งานด้านการบร หารทริ พยากรบิ คคล 

1.1.1ิระด บความส าเร จในการจ ดฐานข้อมูลบิ คลากร 
2.1.1ิร้อยละของขิ้อมูลสารสนเทศที่ได้ริ บการจ ดท าิ
เป็นฐานข้อมูลเพิื่อสนิ บสน นการปฏิ บ ต งานดิ้านการิ
บร หารทร พยากรบ คคล 

 
3. ประส ทธ ภาพของการ 
บร หารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหนิ้าในสายอาชิีพ 1.1ิจ ดท ารายละเอิียดเกี่ยวกิ บความรู้ ทิ กษะิ
สมรรถนะในการท างาน 

1.1.1ิร้อยละความส าเร จของการจ ดท าสมรรถนะิ
ประจ าต าแหน่ง 

2. การวางแผนอ ตราก ิาล งและปร บ 
อิ ตราก าล งให้เหมาะสมก บภารก จ 

2.1ิการสร้างและปร บกระบวนท ศน ิ วิ ฒนธรรมใน 
การท างานของบ คลากรให้สอดคล้องก บการบร หาร 
ราชการแนวใหมิ่และเหมาะสมก บภารก จ 

2.1.1ิระด บความส าเร จในการสร้างและปร บเปลิี่ยน 
กระบวนท ศน ิค่าน ยมิและวิ ฒนธรรมในการท างานให้ 
เหมาะสมก บภารก จ 

3. การพิ ฒนาระบบฐานขิ้อมิูลสารสนเทศิ
เพิื่อสนิ บสน นการปฏิ บ ต งานดิ้านการิ
บร หารทร พยากรบ คคล 

3.1ิการพิ ฒนาความรู้ิและทิ กษะด้านิ IT ของิ
บ คลากรกองการเจ้าหน้าที่ิ อย่างเป็นระบบและิ
ต่อเนื่อง 

3.1.1ิร้อยละของบ คลากรกองการเจ้าหนิ้าทีท่ได้ร บิ
การพิ ฒนาความรู้และท กษะดิ้าน IิT 



 

 
 5. การพฒนาระบบสริ้างแรงจิูงใจเพอร กษา 

บ คลากรที่มิีประสิ ทธิ ภาพสูงไว 
5.1ิมีระบบการร กษาบ คลากรที่มีสมรรถนะสูง 
เชิ่นิTalent Management 

5.1.1ิร้อยละของบ คลากรทีิ่มีสมรรถนะสูงท่ีิอบต. 
สามารถร กษาไวิ้ได้ 

6. พ ฒนาองคกรให้เป็นองคิ กรแห่งการ 
เรียนรู้ 

6.1ิหน่วยงานมีแผนิการจ ดการความรู้ 
6.2ิองคิ ความรู้ทีิ่กระจ ดกระจายอยู่ได้ร บการิ
รวบรวม 
6.3ิมีการเผยแพร่องค ความรูิ้ทีไ่ด้รวบรวมแล้วิ
ให้ก บบ คลากรอิื่นได้เรียนรู้ด้วย 

6.1.1ิระด บความส าเร จของจ ดท า แิผนการจ ดการ 
ความรู้ 
6.2.1ิจ านวนองค ความรูิ้ทีิ่ไดิ้ร บการรวบรวม 
6.3.1ิระด บความส าเร จของการเผยแพริ่องคิ ความรู้ 

 
4. ความพร้อมรับผ ด 
ด้านการบร หารทรัพยากร 
บุคคล 

1. เสร มสริ้างคิ ณธรรมและจริ ยธรรมให้แก่ 
ข้าราชการและพนิ กงานของ อิบต.ท่าช้าง 

1.1ิมีการสร้างมาตรฐานความโปริ่งใสในการ 
ปฏิ บ ต งาน 

1.1.1ิระด บความส าเร จในการจ ดท ากระบวนงานใน 
การบร หารทร พยากรบ คคลใหิ้มีความโปริ่งใส 

1.2ิมิีการจิ ดทิ ารายละเอิียดมาตรฐาน 
จร ยธรรมของบิ คลากรกรมสิ่งเสร มการปกครองิ
ท้องถ ิ่น 

1.2.1ิระด บความส าเร จในการจ ดท ามาตรฐาน 
จร ยธรรมของบ คลากรของ อิบต. 

1.3ิส่งเสร มและประชาส มพิ นธิ ให้บ คลากรเข้าใจิ
และปฏ บ ต ตามค่าน ยมของกรมส่งเสริ มการิ
ปกครองทิ้องถ ่น 

1.3.1ิร้อยละของบ คลากรที่เข้าใจและปฏิ บ ติ ตามิ
ค่าน ยมของกรมส่งเสร มการปกครองทิ้องถ ่น 

 
5. คุณภาพชีว ตและ 
ความสมด ุลระหว  างช ีว  ต 
กับการทางาน 

1. การสิ่งเสริ มคิ ณภาพชีวิ ตของขา้ราชการ 1.1ิการจ ดท าแผนการจ ดสวิ สด การของบ คลากร 
ให้สอดคลิ้องกิ บความติ้องการของบิ คลากริรวมท ้ง 
มีการประเม นผลเป็นระยะอยิ่างสม่ําเสมอ 

1.1.1ิระด บความส าเร จในการจ ดท าแผนสวิ สด การ 
บ คลากรของิอบต.หนองบ วแก้ว 



 

 
  1.2ิการส่งเสริ มและสนิ บสน นให้นิ าหลิ กปร ชญา 

เศรษฐก จพอเพิียงมาใช้ในการท างานและด ารงชิีวิ ต 
1.2.1ิระด บความส าเร จในการสิ่งเสริ มและสนิ บสน น 
ปร ชญาเศรษฐก จพอเพิียงมาใชิ้ในการท างานและิ
ด ารงชิีวิ ต 

1.3ิการพิ ฒนาค ณภาพชิีวิ ตและสร้างแรงจูงใจใน 
การท างานของบ คลากร 

1.3.1ิระด บความส าเร จในการพ ฒนาคิ ณภาพชีวิ ต 
และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 


