
 
                                                  

 

แผนกลยุทธ์การบริหาร 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
    อ าเภอบ้านดุง      จงัหวัดอุดรธานี 

 



 

ค าน า 
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้
สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบความส าเร็จองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย จึงได้
จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกขม้ิน ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”หรือ HR Scorecard  โดยด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จ ๕ ด้าน  ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด   ได้แก่ 

๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านชัย 

 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย เดิมเป็นสภาต าบลบ้านชัย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ยกฐานะสภาต าบลต าบลตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นผลให้สภาต าบลบ้านชัย เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ชัย ตั้งแต่วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๓๙  เป็นต้นมา 

 ๑.๑ อาณาเขต 

ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง 

ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอบ้านดุง 

ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง 

ทิศใต้  ติดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง อ าเภอบ้านดุง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านดงไพรวัลย์ ต าบลบ้านชัย อ าเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอ าเภอบ้านดุง ๑๐  กิโลเมตร 

 ๑.๒ เนื้อที ่

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย มีเนื้อที่ดินทั้งหมด ๘๑.๓๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ๕๒,๒๘๕ ไร่ 

 ๑.๓ สภาพภูมิประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย มีเนื้อที่ดินดอนสับกับที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ใช้ท านาและท านาเกลือบางส่วน มีพ้ืนที่ป่าและ
อ่างเก็บน้ าบ้านดงไพรวัลย์ เหมาะส าหรับการฟื้นฟูเป็นสภาพที่พักผ่อน หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 ๑.๔ จ านวนหมู่บ้าน 

ต าบลบ้านชัยมีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑ บ้านชัย 

 หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง 

 หมู่ที่ ๓ บ้านกล้วย 

 หมู่ที่ ๔ บ้านนาสีนวล 



           ๒ 

 หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด 

 หมู่ที่ ๖ บ้านค้อเขียว 

 หมู่ที่ ๗ บ้านโนนศรีทอง 

 หมู่ที่ ๘ บ้านดงไพรวัลย์ 

 หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาดใต้ 

จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง 

- จ านวนประชากรทั้งหมด ๘,๘๐๗ คน แยกเป็น ชาย ๔,๔๕๓ คน หญิง  ๔,๓54  
- จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  ๒,๔90  ครัวเรือน 

 

๒. ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพหลัก 

ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพในภาคเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ท าสวน ท านาเกลือ เลี้ยงสัตว์ ท าไร่อ้อย ฯลฯ 

อาชีพรอง 

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรอง คือ การับจ้าง ทอผ้าไหมมัดหมี่ ทอเสื่อกก ท าที่นอน หมอนขิด จักสาน 

๓. ข้อมูลทางสังคม 

๓.๑ ข้อมูลทางด้านการศึกษา 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา    จ านวน  ๗ แห่ง 

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา             จ านวน          ๑        แห่ง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  ๖ แห่ง 

 ศูนย์เด็กอนุบาล ๓ ขวบ    จ านวน  ๒ แห่ง 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จ านวน  ๙ แห่ง 

 

 

 

 



           ๓ 

 ๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

-วัด/ส านักสงฆ์  ๑๒ แห่ง 

-โบสถ์/มัสยิด  - แห่ง 

 ๓.๓ ข้อมูลทางสาธารณสุข 

 สถานีอนามัยประจ าต าบล/ประจ าหมู่บ้าน ๒ แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ ๕ และสถานีอนามัยบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ 

 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จ านวน  ๙  หมู่บ้าน 
 กลุ่ม ผสส. / อสม.  จ านวน  ๙  หมู่บ้าน 

         - กลุ่มอ่ืน ๆ 

    - กลุ่มติดชื้อ 

    - กลุ่มผู้สูงอายุ 

  -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ๑๐๐ % 

 ๓.๔ ความปลอดภัยใช้ชีวิตและทรัพย์สิน 

 ที่ท าการต ารวจชุมชน                       จ านวน              ๑        แห่ง 
 เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าต าบล           จ านวน   ๒ คน 
 จ านวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน          จ านวน           ๒๓๕ คน 
 สารวัตรก านัน            จ านวน  ๒ คน 
 แพทย์ประจ าต าบล            จ านวน  ๑ คน 

 

๔. ข้อมูลการบริหารพื้นฐาน 

 ๔.๑ การคมนาคม   ถนนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงพอส าหรับการขนส่งสินค้าต่างๆ ไปยังอ าเภอและ
ต าบลใกล้เคียง 

 ถนน คสล.  ๖.๕๐ กิโลเมตร 
 ถนนลาดยาง  ๒๗.๐๐ กิโลเมตร 
ถนนลูกรัง/ดิน  ๕๖.๐๐ กิโลเมตร 

 

 



          ๔ 

๔.๒ การโทรคมนาคม 

 โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  ๑๖ แห่ง 
 อินเตอร์เน็ตต าบล จ านวน    ๑ แห่ง 

 

๔.๓ การไฟฟ้า 

 มีไฟฟ้าใช้ หมู่ที่  ๑ – ๙ 
 มีไฟฟ้าใช้จ านวน ๑,๙๗๕ ครัวเรือน 

  
๔.๔ น้ าประปา 

 มีระบบประปาหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน จ านวน ๑๑  แห่ง 
๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล าน้ า,ล าห้วย ๑๗  แห่ง 
 หนองน้ า ๑ แห่ง 

 

 ๔.๖ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

ฝายน้ าล้น  ๘  แห่ง 

บ่อน้ าตื้น  ๓๑๗  แห่ง 

บ่อน้ าโยก  ๒๖ แห่ง 

อ่างเก็บน้ า  ๕  แห่ง 

 ๔.๗ มวลชนจัดตั้ง 

ลูกเสือชาวบ้าน 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 ต ารวจชุมชน 

 ข้อมูลอ่ืน ๆ 

 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ด้านการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ปีก, สัตว์น้ า จ านวน 1 แห่ง (อ่างเก็บน้ าดงไพรวัลย์) 



           ๕ 

๕. ข้อมูลศักยภาพในต าบล 

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนบุคลากรในองค์กรจ านวน  ๕๕  คน 

ส านักงานปลัด จ านวนบุคลากร  ๒๑  คน 

๑. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

๒. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

๓. หัวหน้าส านักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

๔. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ 

๕. นักวิชาการเกษตร ระดับ ช านาญการ 

๖. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ช านาญงาน 

๗. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ ช านาญงาน 

๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ 

๙. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน 

 

พนักงานจ้าง 

๑๐. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๑ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

๑๒.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 

๑๓.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 

๑๔.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๕.ผู้ชว่ยนักวิชาการเกษตร 

๑๖.พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) 

๑๗.พนักงานขับรถยนต์(พจ.ทั่วไป/รถยนต์ส่วนกลาง) 

๑๘.พนักงานขับรถยนต์ (พจ.ทั่วไป/รถน้ า) 



         ๖ 

๑๙.นักการภารโรง (ท่ัวไป) 

๒๐.คนงานทั่วไป(แม่บ้าน) 

๒๑.พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย(ทั่วไป) 

กองคลัง  มีจ านวนบุคลากร  ๖  คน 

๑. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติการ 

 ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน 

 - หัวหน้าฝ่ายบัญชี (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) (ว่าง) 

 - เจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับ ปฏิบัติงาน) (ว่าง) 

พนักงานจ้าง 

 ๔. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ 

 ๕. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 ๖. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

กองช่าง มีจ านวนบุคลากร ๖  คน 

๑. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

 ๒. นายช่างโยธา ระดับ ช านาญงาน 

  - นายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัตงิาน (ปง./ชง.) (ว่าง) 

 พนักงานจ้าง 

   ๓. ผูช้่วยช่างไฟฟ้า 

   ๔. ผูช้่วยนายช่างโยธา 

   ๕. ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   ๖. คนงานทั่วไป 

 

  



         ๗ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจ านวนบุคลากร  ๒๐  คน 

   ๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

   ๒. นักวิชาการศึกษา ระดับ ช านาญการ 

 พนักงานจ้าง 

   ๑. ผูช้่วยนักวิชาการศึกษา 

     - ครูผู้ดูแลเด็ก (๙) 

     - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (๕) 

     - ผู้ดูแลเด็ก (พจ.ทั่วไป) (๔) 

 กองสวัสดิการสังคม  มีจ านวนบุคลากร   ๒  คน 

  ๑. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

  ๒. นักพัฒนาชุมชน (ระดับ ปฏิบัติการ) (ว่าง) 

 พนักงานจ้าง 

  ๓. ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 

ระดับการศึกษาของบุคลากร   มีจ านวน  (๕๕  คน) 

- ประถมศึกษา   จ านวน   ๑  คน 

- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จ านวน   ๘ คน 

                - ปวส.      จ านวน           ๑๑       คน 

- ปริญญาตรี   จ านวน  ๑๙ คน 

- สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  ๑๖  คน 

 
 

 
 



       ๘ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ การพัฒนาประเทศ    

วิสัยทัศน์  “เป็นต าบลต้นแบบที่น่าอยู่ มุ่งสู่การเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
เกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น” 

พันธกิจ 

๑. เป็นองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. บริการอย่างมีคุณภาพ/ปรับระบบบริหารให้รวดเร็ว 
๓. ประชาชนด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและบุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง 
   

 ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาถนนหนทางการคมนาคม และพัฒนาแหล่งน้ าดื่ม น้ าใช้ 
เป้าหมาย : พ้ืนที่ภายในต าบลบ้านชัย 
แนวทางการพัฒนา : จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาแหล่งน้ า เช่น ขุดลอกล า

ห้วย  หนอง คลอง ฝายน้ าล้น 
 

๒. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ        

ผู้ปุวยเอดส์  

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

       เป้าหมาย : พัฒนาประชาชนภายในต าบล 

       แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด 

อุบัติเหตุทางถนน 

      เป้าหมาย : พัฒนาประชาชนภายในเขตต าบล 

 

           



                         ๙ 

       แนวทางการพัฒนา : การสนับสนุนการด าเนินการทางด้านสังคม ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เช่นการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลบ้านชัย ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่มสินค้า  

OTOP ในต าบล 

       เป้าหมาย : พ้ืนที่ในต าบล 

       แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบล ฝึกอบรมอาชีพเสริมหรืออาชีพ
หลักแก่ประชาชนเพื่อสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย : พ้ืนที่ภายในต าบลบ้านชัย 
แนวทางการพัฒนา : ปลูกต้นไม้เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของ อบต. 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอนของโรงเรียนภายในต าบล 
เป้าหมาย : โรงเรียนทั้งหมดภายในต าบล 
แนวทางการพัฒนา : จัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ  

ให้กับโรงเรียนภายในต าบล 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน พัฒนาส่งเสริมการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

ต่างๆ ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่  

เป้าหมาย : ประชาชนภายในต าบลบ้านชัย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้  

ความเข้าใจในวิธีปูองกันโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดกับคนและสัตว์ 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนได้รับความรู้  

ความเข้าใจ ระบบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เป้าหมาย : ประชาชนภายในต าบลได้รับความรู้ และมีการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา : จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน  

ให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเปิดประชุมเวทีชาวบ้านตามนโยบายของรัฐและโครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 



            ๑๐ 

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอบ้านดุง (Strategic Issues) 

 วิสัยทัศน์ : “เมืองน่าอยู่ เฟ่ืองฟูอุตสาหกรรมเกลือและการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการเกษตรและประมง ด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 

 เปูาประสงค์หลัก (Goals) 

๑. พัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีคุณภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพพร้อม 
ให้บริการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

๒. พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาการทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว พิชิต
ความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็งบนพ้ืนฐาน 

๓. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
๔. สร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีความยั่งยืนในการ

ด ารงชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนสังคมให้เป็นสังคมสันติสุข น่าอยู่ และยั่งยืน 
๕. ให้องค์กรเป็นเมืองท่ีมีความสงบสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  

วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น  

 “ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง เน้นคุณธรรมและศักยภาพเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย 
Thailand ๔.๐” 

พันธกิจ       

 สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลที่มีผลงานและศักยภาพในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นก าลังส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 

 



           ๑๑ 

นโยบาย คสช. 
นโยบายในการบริหารราชการ 
๑) ยึดระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย 
๒) ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓) ด้านความมั่นคง 
๔) ด้านการต่างประเทศ 
๕) ด้านสังคมวิทยา 
๖) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๗) ด้านการศึกษา 
๘) การพัฒนาระบบราชการ 
๙) การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
๑๐) การวิจัยและพัฒนา 
๑๑) การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 
๑๒)  

                    สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต ต าบลบ้านชัย   มีดังนี ้

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.   การคมนาคมไม่สะดวก  ถนนภายในหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนดินลูกรังช ารุด 
๒.   ปัญหาไม่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้  การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก 
๓.    ถนนแคบไม่มีไหล่ถนน 
๔.    การไฟฟูาส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถขยายเขตตามถนน  ตรอก  ซอย ในหมู่บ้านโคมไฟแสงสว่าง 
       สาธารณะไม่ทั่วถึง 
๕.    น้ าประปาไม่สะอาด , ไม่มีน้ าประปาใช้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

   ๑.    ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
๒.    ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๓.    สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 
๔.    ปุ๋ยราคาแพง 

             ๕.   ปัญหาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
๖.    ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีสภาพตื้นเขินและไม่เพียงพอ 

  ด้านสังคม    
๑.    ผู้สูงอายุ , ผู้ทุพพลภาพขาดเบี้ยยังชีพ 
๒.    ประชาชนมีรายได้ต่ า 
๓.    ขาดสถานที่ผักผ่อนออกก าลังกาย 
๔.    ปัญหาหนี้สิน 
๕.    ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม หลังจากเสร็จจากฤดูเก็บเก่ียว 



         ๑๒ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑.    ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.    ปัญหาการใช้สารเคมีท าให้สิ่งแวดล้อมเสีย 
๓.    ปัญหายุง,แมลงวัน 
๔.    ปัญหาฝุุนละอองเกิดจากการคมนาคม 

จุดแข็ง 
 ๑.    มีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม  มีแหล่งน้ าสมบูรณ์  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  และปศุสัตว์ 
 ๒.    การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  47 กิโลเมตร 
 ๓.    มีกลุ่มอาชีพและกลุ่มแปรรูปผลผลิตหลากหลาย  เช่น  กลุ่มโรงสีชุมชน  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์   
 ๔.    อบต.มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 

จุดอ่อน 
 ๑.    ขาดการวางระบบผังเมืองที่ดี 
 ๒.    ขาดระบบการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์สินค้าสู่ตลาด 
 ๓.    ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
 ๔.    ปุาไม้ถูกท าลาย 
 ๕.    ขาดสถานที่ผักผ่อนออกก าลังกาย 
 ๖.    ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง เช่น ประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ ตลอดทั้งถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง 

โอกาส 
 ๑     มีพ้ืนที่จ านวนมากสามารถแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได้  เช่นที่สาธารณะ 
 ๒.    ตลาดต้องการสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเพ่ิมข้ึน 
 ๓.    มีโอกาสเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  และเศรษฐกิจ 
 ๔.    มีกองทุนหมู่บ้าน 
 ๕.    มีโอกาสเชื่อมโยงสนับสนุนนโยบายครัวโลกของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๖.    มีโอกาสเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคในเขตผังเมืองรวมบุรีรัมย์ 
 
  ข้อจ ากัด 
            ๑. ราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน 

  ๒.  ไม่สามารถด าเนินการเองได้เกิดขัดข้องด้วยเรื่องระเบียบ  กฎหมาย  เช่น  การน าที่สาธารณะ   
       มาใช้ ประโยชน์  การปรับปรุงพื้นที่ชลประทานให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

            ๓.  บางกรณีเกิดขัดแย้งเรื่องความร่วมมือของประชาชน 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาต าบลโคกขมิ้นให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้ มาตรฐานและ

ทั่วถึงวางระบบการผังเมืองที่ดี ส่งเสริมความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิติที่ดี 
 ๓.  พัฒนาให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 



           ๑๓ 
          ๔.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๕.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม 
          ๖.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          ๗.  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
          ๘.  ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

 
 

                 ยุทธศาสตร์การพัฒนา                         แนวทางการพัฒนา 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
     และการแปรรูปสินค้าการเกษตร 

 
 
 
 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
๑. การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่เกษตรกร เน้นมาตรฐานความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 
๒.  การเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปและการส่งออกข้าวหอม 
มะลิ และแปูงแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างพลังงาน 
ทดแทนจากชีวะมวลต่าง ๆโดยค านึงถึงการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 
๑.  การผนึกก าลังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
๒ สร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นใหม่ให้มีประวัติและต านาน 
เล่าขาน  ท าให้เข้าใจและเชื่อมโยง เรื่องราวความเป็นมา 
ได้ง่าย 
๓.  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเทียวเชิงเกษตร  
เชิงนิเวศน์  และเชิงอนุรักษ ์ 
๔. ศูนย์กลางเชื่อมโยงการตลาด และกระจายนักท่องเที่ยว 
   ไปจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          -๑๔- 
 
 

                  ยุทธศาสตร์การพัฒนา                            แนวทางการพัฒนา 
๓..ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขความยากจน 

 
 
 
 
 

๔.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุข 
      และพึงปรารถนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  สนับสนุนภาคการผลิต / บริการอย่างเชื่อมโยง 
๒.  สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ระดับกลางและระดับฐานราก 
๓.  เสริมสร้างทักษะแรงงานและสมรรถอาชีพ 
๔.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
๕.  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  /  ผลิตภัณฑ์แต่ละตัว 
โดยพิจารณาถึง  Value  Chain  
 
๑.  จัดการที่อยู่อาศัยที่ม่ันคง ถาวร และส่งเสริมสวัสดิการ  
พร้อมเครื่องสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชน  และ
ผู้ด้อยโอกาสต่าง  ๆ  เช่น  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ฯลฯ 
๒.  สนับสนุนแหล่งเงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ   
ตามศักยภาพของประชาชน 
๓.  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพภายใต้ 
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาค และ 
ระดับโลกและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพแรงงานสังคม 
๔.เพ่ิมศักยภาพและเติมปัญญาให้สังคมโดยการ 
สร้างเครือข่ายการศึกษาระหว่างสถาบันสร้างแหล่งเรียนรู้ 
แบบองค์รวมทันสมัย  มีการประยุกต์องค์ความรู้วิชาการ 
ต่าง  ๆ  แสดงให้เห็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับการน าไปใช้ 
กับวิถีชีวิต  โดยใช้สื่อ  ใช้เทคโนโลยีหรือระบบ  IT 
ถ่ายทอดไปสู่ประชนทุกกลุ่ม 
๕.  พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรม 
ทางสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 
๖.จัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
        -๑๕- 

 
                  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                        แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม 

๗.  จัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย 
ตลาดสดน่าซื้อและปกปูองสิทธิผู้บริโภครวมทั้ง 
ส่งเสริมการตลาด  ละ  เลิกอบายมุข  สิ่งเสพติด 
๘. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติภัย 
อาชญากรรม  และสาธารณะภัย  ฯ 
๙.  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ 
ครอบครัว  ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกายจิตใจ   
และจิตวิญญาณให้แก่ประชาชนและสังคม 
๑๐.  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือการพัฒนาเทศบาลและ อบต.น่าอยู ่
ให้ได้มาตรฐาน 
๑๑.พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย่างเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง  ให้มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอด 
หลักธรรมสู่การปฏิบัติ  และการเผยแพร่ศาสนธรรม 
ผ่านสื่อต่าง  ๆ 
 
๑.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์  (  GIS  )  และระบบเทคโนโลยี 
เพ่ือการจัดการ( MIS )เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ  ปุาไม ้  ทรัพยากรชายฝั่ง  ลุ่มน้ า และพ้ืนดิน 
ให้อุดมสมบูรณ ์ สามารถเป็นแหล่งผลิตอาหาร 
ระดับภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



        -๑๖- 
 
                  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                               แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.  ด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
๗.   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.สร้างจิตส านึกและความตระหนักของเอกชน ประชาชน 
ในการเพิ่มการผลิตโดยมุ่งเน้นคุณธรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  และมีมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.เพ่ิมน้ าในการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ  
๕.เฝูาระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ า  อากาศ และเสียง 
ให้ได้มาตรฐาน  
๖.สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อเฝูาระวัง  ปูองกัน  ควบคุม  
 การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
 
๑.จัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพรวดเร็ว  ครบวงจร   
เพ่ือให้บริการประชาชนแบบองค์รวมและต่อเนื่อง  และส่งเสริม 
การบริการประชาชนแบบ ONE STOP SERVICE 
๒.ปรับปรุงโครงสร้างและการให้บริการและบริหารเพื่อเอ้ือ 
 ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๓.พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรเพ่ือเตรียมรับเรื่องราว 
ร้องทุกข ์ และแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน 
 
๑.ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดา  และทารก 
๒.ส่งเสริมมาตรการการปูองกัน เฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยง 
เสพติดยาเสพติด  มิให้หวนกลับมา  และรักษาสภาพชุมชน 
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  รวมทั้งการจับกุมผู้กระท าผิดในคดี 
ยาเสพติด 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
๑. นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
๒. นโยบายพัฒนาด้านสังคม 
๓. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔. นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๕. นโยบายพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 
 

 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย เปน็การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกขม้ิน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การ 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



            ๑๗ 
บริหารส่วนต าบลบ้านชัยจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขม้ินยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้
พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้าน
การพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วยทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขนพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชัย ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
  ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
 (๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
 (๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
 (๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
 (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
 (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
  
 ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))  
 (๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
 (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
      (มาตรา ๖๘ (๔)) 

(๔)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส                       
 (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๑) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

  
 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 



         ๑๘ 
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา๖๘(๘)) 
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))) 
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(มาตรา ๑๖(๑๗)) 
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 

 
 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
  (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
  (๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗๗)) 
  (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
  (๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
  (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
  (๗) การส่งเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
  (๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
  ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(มาตรา ๖๗ (๒)) 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น             
           (มาตรา ๖๗ (๘)) 
 (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
 (๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
 (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
           (มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

 ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
                                ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 
  (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
  (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. (มาตรา ๑๗ (๓)) 
  (๔) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
                               ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
 
 



           ๑๙ 
  ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขม้ินได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
 
 
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หมายถึง มาตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
               สว่นต าบล พ.ศ.๒๕๔๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ 
               มาตรา ๑๖ และ ๑๗ หมายถึง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร                           
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
                
 
 
 

ภารกิจหลัก  
(๑) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
(๒) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
(๓) การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย  

สิ่งปฏิกูล 
(๔) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
(๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๘) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
(๙) การฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  (๑๐)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
  (๑๑)การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (๑๒)การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
  (๑๓)การส่งเสริมการเกษตรการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  (๑๔)การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๑๕)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  
 ภารกิจรอง 
   (๑)การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  (๒) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  (๔) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (๕) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 

๖. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 

 



            ๒๐ 
  (๖) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  (๗) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  (๘) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
  (๙) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๑๐)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (๑๑)การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 
  (๑๒)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 
       ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 

๖.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขม้ิน แบบองค์
รวม มีดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength=s)   

 ๑. ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในโครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 

 ๒. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ๓. มีโรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส (ม.๓) ๒ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของ
นักเรียนได้อย่างเพียงพอ  

 ๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะ 

๕.  มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการอ่ืนในพื้นที่ 

๖.  มีพ้ืนที่ปุาไม้ท าให้สภาพแวดล้อมธรรมชาติดี 

๗.  มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกองทุนหมู่บ้าน ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 

 จุดอ่อน (Weak-W )  

๑.  เป็นชุมชนที่มีการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน 

๒.  ประชาชนมีรายได้น้อย ฐานะยากจน และขาดที่ท ากิน 

๓.  ประชาชนไม่มีงานท านอกฤดูท านา 

๔.  เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๕.  ประชาชนออกไปหางานท านอกพ้ืนที่ 

๖.  มีการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 

๗.  กลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง 



           ๒๑ 

๘.  ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเอง 

๙.  ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสืบสาน 

 โอกาส (Opportunity – O) 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ้นที่มีแผนงาน
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เช่น  ถนน ขุดลอกคลอง 

 

 

 

๒. มีพ้ืนที่เหมาะสมในการท าการเกษตร ไร่อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา และปลูกข้าว 

๓. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขม้ินมีพ้ืนที่ปุาไม้พอที่จะรองรับเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 อุปสรรค ( Threat – T )  

๑. ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า 

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ในการพัฒนา ผลผลิตทางการเกษตร 

๓. ประชาชนยังขาดความรู้ในการร่วมมือกันเพ่ือจัดตั้งกลุ่มต่างๆ 

๔. ประชาชนยังขาดจิตส านึกที่ดี ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๕. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการให้ครบทุกด้าน 

๖.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านชัย  พบว่า 

ปัจจัยภายในประกอบด้วย 

จุดแข็ง (Strength=s)   

๑. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ 
๒. การก ากับดูแล 
๓. ระเบียบ กฎหมาย 
๔. บุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม 
๕. งบประมาณ 
๖. ระบบข้อมูล 
๗. การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 



๒๒ 
๘. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 

๑. ด้านการเมือง ความขัดแย้ง กลุ่มผลประโยชน์ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๓. ด้านสังคม 
๔. นโยบายรัฐบาล 
๕. เทคโนโลยี 

จุดแข็งของการพัฒนาในปัจจุบัน 

๑. มีสายการบังคับบัญชาที่สั่นและรวดเร็ว 
๒. มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
๓. มีบุคลากรและพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน 
๔. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีเพียงพอ 
๕. ระบบข้อมูลเพียงพอ 
๖. มีการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม 
๗. มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 

จุดแข็งอ่อนของการพัฒนา 

๑. มีอัตราก าลังที่น้อยและมีความรู้ไม่เพียงพอ 
๒. ระเบียบกฎหมายยังไม่ชัดเจน 
๓. ขาดบุคลากรที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน 

จุดแข็ง (Streng=s)   

๑.ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านโครงสร้างและคุณภาพชีวิต 

๒.ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓.มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส ๒ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔ แห่ง 

สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

๔.องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

๕.มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ 
 ๖. มีปุาไม้มาก ท าให้สภาพแวดล้อมและธรรมชาติดี 

 ๗. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกองทุนหมู่บ้าน ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 

 



            ๒๓ 

จุดอ่อน (Weakness=W)   

๑. เป็นชุมชนที่มีการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน 

๒. ประชาชนมีรายได้น้อย ฐานะยากจน และขาดที่ท ากิน 

๓. ประชาชนไม่มีงานท านอกฤดูท านา 

๔. เด็กและเยาวชน บางส่วนไม่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๕. ประชาชนออกไปหางานท านอกพื้นที่ 

๖. มีการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 

๗. กลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง 

๘. ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเอง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

๑. ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ในการพัฒนา ผลผลิตทางการเกษตร 

๓. ประชาชนยังขาดความรู้ในการร่วมมือกันเพ่ือจัดตั้งกลุ่มต่างๆ 

๔. ประชาชนยังขาดจิตส านึกท่ีดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๕. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการให้ครบทุกด้าน 

โอกาส (Opportunity=O)   

๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัยที่มีแผนงาน
โครงการตามแนวทาง ยุทธศาสตร์การพัฒาจังหวัด เช่น ถนน ขุดลอกคลอง 

 ๒.มีพ้ืนที่เหมาะสมในการท าการเกษตร ไร่อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา และปลูกข้าว 

           ๓.ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขม้ินมีมีพ้ืนที่ปุาไม้พอที่จะรอบรับเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 



-๒๔- 

              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย จัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มีภาระหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการ   สารบรรณ  
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ  การจัดท าทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการ
บริหารการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่รับผิดชอบ การ
ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของหน่วยงานใด ๆ จึงแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานปลัดได้ดังนี้   
     ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
                            -งานธุรการ  สารบรรณ จัดท าค าสั่ง ประกาศ 

        -ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
        -งานติดต่อและประสานงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        -งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์ 
        -งานกิจการสภา 
        -งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
        -งานด้านสาธารณสุข 
        -งานกฎหมายและคด ี
        -งานอ่ืน ๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.๒ งานนโยบายและแผน 
       -งานนโยบายและแผน 

                            -งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินงาน 
       -งานโครงการติดตามประเมินผล 
       -งานวิชาการ 
       -งานวิจัย ประสานงาน 
       -งานงบประมาณ 
       -งานข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
 ๑.๓ งานกฎหมายและคดี 

                             -งานกฎหมายและคดี 
        -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
        -งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
        -งานนิติกรรม 
        -งานคดี 

 
   ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        -งานอ านวยการ 
        -งานอัคคีภัย 
        -งานวาตภัย 
        -งานอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สินช่วยเหลือสงเคราะห์ประสบภัย 
        -งานฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิม 



          ๒๕ 
 
        -งานรักษาและบ ารุงขวัญ 
        -งานศูนย์ อปพร.  
        -งานปูองกัน 

  
 ๒.กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภทงาน 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน  การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนต าบล 
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน  การรับและจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล การยืมเงินทดรองราชการการเร่งรัดการจัดเก็บ
รายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงแบ่งส่วนราชการ
ภายในกองคลังได้ดังนี้ 

 ๒.๑ งานการเงิน 
                              -งานการเงิน 

         -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
                              -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
                              -งานเก็บรักษาเงิน 
                         ๒.๒ งานบัญชี 
                              -งานการบัญชี 
                              -งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
                              -งานงบการเงินและงบทดลอง 
                              -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
                              -งานเก็บรักษาเงิน 

 ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

   ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
-งานทะเบียนพาณิชย์ 
-งานจัดท าระบบข้อมูล 

 

 ๓.กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล การอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบ ารุง ซ่อม และ
จัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
โครงการและออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจึงแบ่งส่วนราชการภายในกอง
คลังได้ดังนี้ 
  



           ๒๖ 
 ๓.๑ งานก่อสร้าง 

          -งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 -งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 

-งานข้อมูลก่อสร้าง 
                       ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

           -งานออกแบบและบริการข้อมูล 
 ๓.๓ งานผังเมือง 

-งานส ารวจแผนที่ 
-งานวางผังพัฒนาเมือง 
-งานควบคุมทางผังเมือง 
-งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
-งานสวนสาธารณะ 

 ๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานประสานกิจการประปา 
-งานไฟฟูาสาธารณะ 
-งานระบายน้ า 
-งานให้บริการน้ าอุปโภค บริโภค 

 ๔.ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  งานบุคลากร 
งานพัสดุ แผนวิชาการ การศึกษาปฐมวัย  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬา งานการศึกษานอกระบบ 
และส่งเสริมอาชีพ งานประสานกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ และส่งเสริมการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
จึงแบ่งส่วนราชการภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ดังนี้ 
                      ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
                            -งานบุคลากร 
                            -งานพัสดุ 

                 - แผนและวิชาการ 
                            -การศึกษาปฐมวัย 
                            -การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                      ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                            -งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
                            -งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
                            -งานบริหารงานทั่วไป 
                            -งานการท่องเที่ยว 
                      ๔.๓ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
                            -งานข้อมูล 
                            -งานประสานกิจกรรม 
                            -งานส่งเสริมการศึกษา 
 



            ๒๗ 
 
 ๕.ส่วนสวัสดิการสังคม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน งานศูนย์เยาวชน
งานการกีฬา งานฝึกอบรมพัฒนาการ   งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ การส่งเสริมอาชีพในต าบล ส ารวจ
ข้อมูลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการเพ่ือจัดท าทะเบียนคุมในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ การฝึกอบรม การฝึกอาชีพการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบล พัฒนาศักยภาพกลุ่มต่าง ๆ  ในต าบล  งานศูนย์วัฒนธรรม  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  จึง
แบ่งส่วนราชการภายในส่วนสวัสดิการสังคม  ได้ดังนี้ 

    ๕.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
         -งานศูนย์เยาวชน 

                              -งานการกีฬา 
                              -งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
                              -งานศูนย์วัฒนธรรม 
                        ๕.๒ งานสังคมสงเคราะห์ 
                               -งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
                               -งานส่งเสริมสุขภาพ 
                               -งานข้อมูล 
                         ๕.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
                              -งานฝึกอบรม 
                              -งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
                              -งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
  
 ๖.ส่วนส่งเสริมการเกษตร  มีภาระหน้าที่เก่ียวกับงานส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร ศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานการเกษตร ปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีด้านการเกษตรประจ าต าบล งาน 
ข้อมูลวิชาการด้านการเกษตร ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพในต าบล ดูแลส่งเสริมงานด้านปศุสัตว์ งานทะเบียนข้อมูล 
วิชาการ งานบ าบัดน้ าเสีย งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  จึงแบ่งส่วนราชการภายใน
ส่วนส่งเสริมการเกษตร  ได้ดังนี้ 

   ๖.๑ งานส่งเสริมการเกษตร 
                              -งานวิชาการเกษตร 
                              -งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
                              -งานส่งเสริมการเกษตร 
                       ๖.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
                              -งานขอ้มูลวิชาการ 
                              -งานบ าบัดน้ าเสีย 
                              -งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆงาน
ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการ หลักฐานเอกสารทางบัญชี  การควบคุมเอกสารด้านการเงิน การซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย 
การลงบัญชี ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งเอกสารทางการบัญชี การเงิน 
ยอดเงิน การท าสัญญา และตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  จึงแบ่ง
ส่วนราชการภายในหน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ดังนี้ 



            ๒๘ 
 

-งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆใน อบต. 
-งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการ หลักฐานเอกสารทางบัญชี 
-งานควบคุมเอกสารด้านการเงิน การซื้อพัสดุ    การเบิกจ่ายการลงบัญชี 
-งานตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
-งานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา 

 -งานตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน 
  การบริหารงานแต่ละส่วนราชการให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บริหารสูงสุดและมีหัวหน้าส่วน
ราชการแต่ละส่วนท าหน้าที่บริหารงานงานในส่วนราชการนั้น พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนราชการนั้น ๆ 
ปฏิบัติ   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)ก าหนดต่อไป 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ๒๙ 
บทที่ ๒ 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย    ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ 
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที ่ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว้ ซ่ึง 
กรอบมาตรฐานประกอบด้วย 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริการทรัพยากรบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

(ข) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของ 
ส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลัง (Workforce Analysis) สามารถระบุ 
ช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 

(ค) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มา 
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 
ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

(ง) ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR TransactionalActivities) มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา 
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้าน การ 
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

 (ข) ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

(ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณรายจ่ายของส่วน
ราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for 
Money) 

 



 
           ๓๐ 
(ง) มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน

ราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ 
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

(ค) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของส่วนราชการ 

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่าง 
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้ข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือ
ผลงานของส่วนราชการ 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง 
(ก) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจนการด าเนินการ

ด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 
(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วนราชการมนีโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
(ก) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงานและบรรยากาศการ

ท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริม
ให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 

(ค) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเองมิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ มิต ิ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่มากน้อยเพียงใด 

 
 
 
 



         ๓๑ 
บทท่ี ๓ 

การจัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย   ตามข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล     ประกอบด้วย 
ผู้บริหารเป็นหัวหน้าคณะท างาน    หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง/ส านักเป็นคณะท างาน   และหน่วยงานการ 
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ    โดยคณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ 
จากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารข้าราชการ   พนักงานในส่วนต่างๆ    ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขม้ิน   ท าให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้  
ความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

๓. จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว   ได้ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย   โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นค าถามดังนี้ 

๓.๑ เปูาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  ต้องการให้เกิดข้ึน 
ใน ๑-๓  ปี ข้างหน้าคืออะไร 

* งานกระบวนงาน 
* คน 
* ทรัพยากร 
* ผู้รับบริการ 
๓.๒ อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และอยากจะให้รักษา 

ไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 
๓.๓ อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลประสบผลส าเร็จ เปูาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
๓.๔ อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา หรือท่าน 

คาดหวังให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
สรุปประเด็นค าตอบการด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรของ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ๔ ข้อ ได้ดังนี้ 

๑) เปูาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการให้เกิดขึ้นใน ๑-๓ ป ี
ข้างหน้า ประกอบด้วย 

 งานกระบวนงาน 
(๑) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
(๒) มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
(๓) มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส านัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
(๔) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการ 

ปฏิบัติงานที่แท้จริง 



 
-๓๒- 

 
 

 คน 
(๑) บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ 
(๒) มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 
(๓) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน 

ได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 (๔) จ านวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
ทรัพยากร 

(๑) มีอุปกรณ์ในการท างานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง 
(๒) น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
(๓) มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง 
 

ผู้รับบริการ/ประชาชน 
(๑) ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
(๒) ประชาชนมีความพึงพอใจ 
(๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      ๒) อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไป 
หรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 

(๑) ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
(๒) บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ท างานแบบฉันท์พ่ีน้อง 
(๓) บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละต าแหน่ง 
๔) สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(๕) มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
(๖) มีสวัสดิการให้บุคลากร 

      ๓) อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลประสบผลส าเร็จ เปูาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

(๑) สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(๓) การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
(๔) การกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับส านัก/กองเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 
(๕) ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

     ๔) อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวังให้ 
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 

๑) มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 
๒) มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
๓) ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
 



-๓๓- 
 

๔. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้ว จึงได้ก าหนดประเด็น 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
๑. มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งใน 

ปัจจุบันและอนาคต 
๒. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 

ร่วมกัน 
๓. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
๕. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 

ปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
๖. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
๗. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๕. คณะท างานฯ ได้จัดประชุมข้าราชการ   เพ่ือร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การ 
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง ( Gap Analysis ) ซึ่งเป็นการหาส่วนต่าง 
ระหว่างระดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ 
สถานภาพปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันเพียงไร ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ทิศทางความต้องการกับผลการการ ปฏิบัติงานด้าน HR ในปัจจุบัน ( Gap Analysis ) จึงได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

๑. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 
ร่วมกัน 

๒. มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต 

๓. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
๔. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
๕. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๖. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๗. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 

ปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนด 
เปูาประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 



 
-๓๔- 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม 

และมีการบูรณาการร่วมกัน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 
๒. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ 

๑. ค่านิยมในการท างานของผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒. ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน 
๓. ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศ 
และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
๒. ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ 
ชัดเจน 
๓. มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
อย่างสม่ าเสมอ 

๑. ผู้บริหารและพนักงานให้ความส าคัญ 
๒. ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท างานของ 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี 
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
๒. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

๑. ระดับความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วนร่วม 
งานบรรลุผลตามเปูาหมาย ท างานมีความสุข 
๒. จ านวนครั้งในการประชุม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็น 

ของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑. แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
และรัฐบาล 
๒. วิเคราะห์อัตราก าลังในการจัดแผนอัตราก าลังให้ 
เหมาะสม กับภารกิจ 

๑. ข้อจ ากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 

๑. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ 
พนักงาน 

 
 



-๓๕- 
 

เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 
๑.ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 
๒. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ 
พนักงาน 

๑. จ านวนครั้งในการปรับแผนอัตราก าลัง 
๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังเส้นทาง 
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 
๒. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการ 
ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

๑. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
๒. ปัญหาหนี้สินของพนักงาน 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง ชีวิตที่ดี 
กับข้าราชการ 
๒. สนับสนุนงบประมาณ 

๑. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
๒. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการ 
ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

๑. จ านวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
ก าหนด 
๒. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
และบริการ 
๒. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 

๑. บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
ให้กับบุคลากร 
๒. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 



-๓๖- 
 

เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 
๑. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
๒. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
๓. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
และบริการ 

๑. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น 
แนวทางในการด าเนินงาน 
๒ จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
พนักงาน 

๑. ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการ 
ด าเนินงานไม่ชัดเจน 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. ก าหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ 
ด าเนินงานให้ชัดเจน 
 

๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้
๒. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม 
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
พนักงาน 
๓. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 

๑.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้ 
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
๒. มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้าน 
การบริหารงานบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
๓. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
๔. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น 
ทางการและไม่เป็นทางการ 
๒. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 

๑ .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 
๒. ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ 
๓. บุคลากรขาดความสนใจ 



 
-๓๗- 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
๒. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ 
หมวดหมู่ 

๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
๒. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
๒. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
๓. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ 
หมวดหมู่ 
๔. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
๒. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
๒. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี อย่างสม่ าเสมอ 

๑. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
๒. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๓. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

๑. จ านวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่ 
ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลและให้บริการ 
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
๓. ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 

 
 



-๓๘- 
 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ตัวชี้วัดความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR 
และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ความ

สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้ท างานแบบมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม และมี 
การบูรณาการร่วมกัน 

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรให้มี 
วิสัยทัศ และเข้าใจใน 
ระบบบริหารราชการยุค 
ใหม่ 
๒. จัดประชุมเพ่ือการรับ 
ฟังความคิดเห็นของ 
ข้าราชการในทุกระดับ 
สม่ าเสมอ 

๑. ระดับความส าเร็จ
ของการท างานแบบมี
ส่วนร่วมงานบรรลุผล
ตามเปูาหมายท างานมี
ความสุข 
๒. จ านวนครั้งในการ 
ประชุม 

๕ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

๒ มีการวางแผนและบริหาร 
ก าลังคนสอดคล้องกับ 
ภารกิจและความจ าเป็นของ
ส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างและ 
อัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 
๒. จัดท าแผนผังเส้นทาง 
ความก้าวหน้าให้กับ 
พนักงาน 

๑. จ านวนครั้งในการ
ปรับแผนอัตราก าลัง 
๒. ระดับความส าเร็จใน 
การจัดท าแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 

๑ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

๓ ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่ง 
อ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม 
ที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ 
ตามกฎหมาย 
 

๑. ให้พนักงานน าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและใน 
ชีวิตประจ าวัน 
๒. จัดสภาพแวดล้อมการ 
ท างาน และสวัสดิการ 
ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็น 
แรงจูงใจในการท างาน 

๑. จ านวนสวัสดิการ 
นอกเหนือจากสิ่งที่ 
กฎหมายก าหนด 
๒. ระดับความพึงพอใจ 
ของบุคลากรต่อการจัด 
สวัสดิการ 

๕ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

๔ มีระบบการบริหารผลงานที่ 
เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

๑. มีระบบการประเมินผล 
งานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
๒. มีการติดตามและระ 
เมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็น 
รูปธรรม 
๓. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ 
กลางในการท างาน และ 
บริการ 

๑. ระดับความพึงพอใจ 
ของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
๒. ระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อผล 
การปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน 

๓ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

 



 
-๓๙- 

 
ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ความ

สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๕ มีความโปร่งใสในทุก 
กระบวนการ ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก 
ระดับ ยึดระบบคุณธรรม 
เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
พนักงาน 
๓. มีการเผยแพร่ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการ 
บริหารงาน บุคคลอย่าง 
สม่ าเสมอ 
 

๑.มีการประกาศ 
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 
หรือการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้บริหารหน่วยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒. มีการจัดเก็บหลักฐาน 
หรือรายงานเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารงาน
บุคคลไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบ 
๓. มีการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
๔. จ านวนเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส 
ด้านการบริหารงาน
บุคคล 
 

๔ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

๖ สนับสนุนให้ข้าราชการ มี 
การพัฒนาความรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
และพัฒนาองค์กรให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๑. มีการจัดอบรมหรือส่ง 
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา 
ความรู้ ทักษะ อย่าง 
สม่ าเสมอ 
๒. มีการเผยแพร่ และ 
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ 
๓. มีการเก็บรวบรวม 
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
และหมวดหมู่ 
๔. มีการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร 

๑. ระดับความส าเร็จใน 
การเผยแพร่องค์ความรู้ 
๒ จ านวนองค์ความรู้ที่ 
ได้รับการรวบรวม 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่
มีการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร 

๓ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

 
 
 



 
-๔๐- 

  
ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ความ

สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๗ มีการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม 
และกระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 
ปรับปรุงการบริหารและการ 
บริการ 

 

๑. มีการน าเทคโนโลยี 
และสารสนเทศมาใช้ใน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมระ 
สิทธิภาพ 
๒. มีการพัฒนาความรู้ 
ด้าน IT ของบุคลากร 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๓. น าเทคโนโลยีมาใช้ 
เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

๑. จ านวนกิจกรรมด้าน 
การบริหารงานบุคลากร
ที่ใช้เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศมาใช้ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
ให้บริการ 
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ 
ได้รับอบรมหรือพัฒนา 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
๓. ปริมาณการใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์ลดลง 

๒ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

 
๖. จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อฝุายบริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับ 
 
                               รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๑ ความ
สอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

๑. ปรับปรุง 
โครงสร้างและ 
อัตราก าลังให้ 
เหมาะสม กับ
ภารกิจ 
๒. จัดท าแผนผัง 
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
 
 
 

๑. จ านวนครั้งใน
การปรับแผน
อัตราก าลัง 
๒. ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนผัง 
เส้นทาง 
ความก้าวหน้าให้กับ 
พนักงาน 

๑. แผนงาน
จัดท าแผนผัง
เส้นทาง 
ความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
๒. โครงการให้ 
ทุนการศึกษาแก่ 
พนักงาน 

งานการ 
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารส่วน 
ต าบล 

ผู้บังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

 
 
 



 
-๔๑- 

 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๒ 
ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 

๑. มีการน า 
เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศมาใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
๒. มีการพัฒนา 
ความรู้ด้าน IT ของ 
บุคลากร อย่าง 
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๓. น าเทคโนโลยีมา 
ใช้เพื่อลดปริมาณ
การใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

๑. จ านวนกิจกรรม 
ด้านการบริหารงาน 
บุคลากรที่ใช้ 
เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศมาใช้ใน 
การเก็บรวบรวม 
ข้อมูลและให้บริการ 
๒. ร้อยละของ 
บุคลากรที่ได้รับ 
อบรมหรือพัฒนา 
ความรู้ด้าน 
เทคโนโลยี 
๓ ปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 

๑. แผนงานส่ง 
บุคลากร 
เข้ารับการอบรม 
พัฒนาความรู้
ด้าน IT 
จากหน่วยงาน 
ภายนอก 
๒. แผนงานการ
จัดท า 
บันทึกทะเบียน
ประวัติ 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
๓. แผนงานการ 
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
ทางเว็บไซด์ 

งานการ 
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารส่วน 
ต าบล 

ผู้บังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

มติที่ ๓ 
ประสิทธิผล 
ของการบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 
(ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
ที ่๔) 

๑. มีระบบการ 
ประเมินผลงานที่ 
เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
๒. มีการติดตาม
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 
๓. ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางใน
การท างาน และ
บริการ 

๑. ระดับความพึง 
พอใจของบุคลากรที่ 
มีต่อระบบการ 
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 
๒. ระดับความพึง 
พอใจของประชาชน 
ที่มีต่อผลการ 
ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน 

๑. แผนงานการ 
ส ารวจความพึง
พอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ 
ระบบการ 
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
๒. แผนงานการ
ส ารวจความพึง
พอใจของ 
ประชาชนที่มีต่อ
ผลการ 
ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน 

งานการ 
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารส่วน 
ต าบล 

ผู้บังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

 
 
 
 
 



                                                                                                          -๔๒- 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
ที ่๖) 

๑. มีการจัดอบรม 
หรือส่งบุคลากรเข้า
รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะ อย่าง 
๒. มีการเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 
๓. มีการเก็บ 
รวบรวม 
องค์ความรู้ให้เป็น 
ระบบและ
หมวดหมู่ 
๔. มีการจัดท า 
แผนพัฒนา
บุคลากร 

๑. ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการเผยแพร่องค์ 
ความรู้ 
๒. จ านวนองค์ 
ความรู้ที่ได้รับการ 
รวบรวม 
๓. ร้อยละของ 
บุคลากรที่มีการ 
จัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร 

 

๑. โครงการ
อบรมสัมมนา
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
พนักงานองค์การ 
บริหารส่วน
ต าบลและ 
พนักงานจ้าง 
๒. แผนงานการ 
เผยแพร่องค์
ความรู้ใน 
องค์กร 
๓. แผนงานการ
จัดเก็บรวบรวม
ความรู้ในองค์กร 
๔. แผนงานการ
จัดท าแผน 
พัฒนาบุคลากร 

งานการ 
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารส่วน 
ต าบล 

ผู้บังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

มิติที่ ๔ 
ความพร้อม 
รับผิดด้านการ 
บริหารงาน 
บุคคล 

๑. ส่งเสริมให้ 
บุคลากรทุกระดับ 
ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ 
พนักงาน 
๓. มีการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้าน 
การบริหารงาน 
บุคคลอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑.มีการประกาศ 
หลักเกณฑ์การ 
ตัดสินใจหรือการใช้ 
ดุลพินิจของบริหาร 
หน่วยงานในเรื่อง
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒. มีการจัดเก็บ 
หลักฐานหรือ
รายงานเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารงาน
บุคคลไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบ 
บุคคล 

๑. แผนงานการ
จัดเก็บหลักฐาน
การตัดสินใจ 
หรือการใช้
ดุลพินิจและ 
รายงานเกี่ยวกับ
ด้านการ 
บริหารงาน
บุคคล 
๒.โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
พนักงานองค์การ 
บริหารส่วน
ต าบล 

งานการ 
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารส่วน 
ต าบล 

ผู้บังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

 



-๔๓- 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

  ๓. มีการจัด
โครงการ/ 
กิจกรรมด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 
๔. จ านวนเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ความไม่โปร่งใสด้าน 
การบริหารงาน
บุคคล 

   

มิติที่ ๕ 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุลระหว่าง 
ชีวิตกับการ 
ท างาน 
(ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
ที ่๓) 

๑. ให้พนักงานน า 
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างาน
และในชีวิต 
ประจ าวัน 
๒. จัดสภาพ 
แวดล้อมการ
ท างาน และ 
สวัสดิการให้กับ 
บุคลากรเพ่ือเป็น 
แรงจูงใจในการ 
ท างาน 

๑. จ านวนสวัสดิการ 
นอกเหนือจากสิ่งที่ 
กฎหมายก าหนด 
๒. ระดับความพึง 
พอใจของบุคลากร
ต่อการจัดสวัสดิการ 

๑. โครงการ
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
๒. แผนงาน
ส ารวจความพึง
พอใจของ
บุคลากรต่อการ
จัดสวัสดิการ 
๓. โครงการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนเพื่อ 
ด าเนินการตาม 
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานการ 
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารส่วน 
ต าบล 

ผู้บังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
ที ่๑) 

๑. พัฒนา/ปรับ 
เปลี่ยนทัศนคติ
บุคลากรให้มีวิสัย
ทัศ และเข้าใจใน
ระบบบริหาร
ราชการยุคใหม่ 
๒. จัดประชุมเพ่ือ
การรับฟังความ
คิดเห็นของ
ข้าราชการในทุก 
ระดับสม่ าเสมอ 

๑. ระดับ
ความส าเร็จ 
ของการท างานแบบ
มีส่วนร่วม งาน 
บรรลุผลตาม 
เปูาหมาย ท างานมี 
ความสุข 
๒. จ านวนครั้งใน
การประชุม 
 

๑. แผนงานการ
ติดตาม 
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตาม 
เปูาหมาย 
๒. แผนงานการ 
ประชุมเพ่ือรับ
ฟังความ 
คิดเห็นระหว่าง 
ผู้บริหารและ 
พนักงาน 

ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารส่วน 
ต าบล 

ผู้บังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

 



-๔๔- 
 
 
 
ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ 

๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

๒. สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และองค์การบริหารส่วน 
ต าบล 

๓. ผู้บริหารน าเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเพ่ือบรรลุภารกิจ เปูาหมายที่วางไว้ 
 
 
 

…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


