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คำนำ 
 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการ ปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร บุคคล  เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  และ ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผลักดันให้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ ความสำเร็จ   องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา
ลอง ตามแนวทาง “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร บุคคล” หรือ HR Scorecard  โดยดำเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ  5  ด้าน  ที่สำนักงาน  ก.พ.  กำหนด ไว้  ได้แก่    
  1.  ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์    
  2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล    
  3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล    
  4.  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    
  5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  
  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรมและมีสมรรถนะ  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทันกับสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง  สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล  และการบริการประชาชน  ตามภารกิจอำนาจ
หน้าที่  ความรับผิดชอบ  รวมถึงภารกิจต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบาย ของรัฐบาล  และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างบรรลุตามเป้าหมายต่อไป  
  
  
  

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

  
  
 
 
  
    
  
 
  
  



บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือใช้เป็นคู่มือและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  โดยการนํe Human Resource Scorecard
มาใช้ในการ ประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดในการบริหารจัดการ  ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้            
  1. สรรหาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ เพื่อรองรับงานตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัด  
และนโยบาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ในด้านต่าง ๆ            
  2. รักษาและพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ มีวินัย มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
อาชีพตลอดจน ความพึงพอใจและภาคภูมิใจในการทำงาน            
  3. ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรให้ได้รับผลดี             
  4. ให้บริการ ประสานงาน และคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการทำงาน การแก้ไข
ปัญหาในการทำงาน   

ขอบเขตของกระบวนการ   
   ขอบเขตของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. ให้
ดำเนินการตาม ขั้นตอนการวางพ้ืนฐานสำหรับการประเมินสมรรถนะระบบบริหารบุคคลของส่วนราชการและ
จังหวัด  

คำจำกัดความ  
  ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



บทท่ี 2 
การจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  
   จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่
เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy) องค์กรต่าง ๆ เผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้
องค์กรต้องเริ่ม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ "คน" ในองค์กรมากยิ่งขึ้น  เพ่ือสร้างคน
ให้สร้างคุณค่า (Value Creation) และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับ
องค์กร จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้คนหรือองค์กรส่วนใหญ่มักไม่ได้คำนึงถึงความ สำคัญของการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลว่า มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เนื่องจากการทำงานของฝ่ายบุคคลที่ผ่านมา
เป็นการทำงานที่ เน้นขั้นตอน กระบวนการ และกฎระเบียบที่ซับซ้อน แข็งตัว ไม่ยืดหยุ่นและจ้องจับผิด ไม่
สนับสนุนกับทิศทางหรือ เป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันกลับจะเป็นการถ่วงการพัฒนาขององค์กรเสีย
ด้วยซ้ำไป แต่ในปัจจุบันเกิดการ เปลี่ยนแนวความคิดใน “การบริหารจัดการคน”ให้ตอบสนองต่อองค์กรได้ ซึ่ง
เชื่อว่า คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะ นำไปสู่การพัฒนาผลผลิตและการเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร
เกิดความแข็งแกร่งและความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การบริหารคนให้สอดคล้องกับการบริหารงานประเภทอ่ืน ๆ 
ขององค์กรในลักษณะนี้ ก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human 
Resource Management: SHRM)  คือการมุ่งเน้นพัฒนาขีด ความสามารถของบุคลากรมีการพัฒนาจูงใจและ
กำหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มุ่งสู่เป้าหมายพันธกิจขององค์กร  
  ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่จึงเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบทบาทเชิง
รุก ซึ่งแตกต่าง จากการบริหารงานบุคคลแบบเดิมที่เป็นการบริหารงานบุคคลเชิงรับมุ่งเน้นที่หน้าที่หรือ
กระบวนงาน  

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรับ (แบบเก่า)  
  1. การบริหารแบบมุ่งเน้นงานธุรการงานบุคคล  
  2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลจะออกแบบเฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
เท่านั้น    
  3. ลำดับความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มักจะสอดคล้องกับกิจกรรมประจำวัน 
(Routine Activities) ของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  4. หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร  

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก (แบบใหม่)  
  1. การบริหารแบบมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าให้องค์กรโดยผ่านทรัพยากรมนุษย์  
  2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนองค์กร  
  3. ลำดับความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้องสอดคล้องกับลำดับความสำคัญ
ของกลยุทธ์องค์กร  



  4. ผู้บริหารสายงาน/หน่วยงาน และหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกันรับผิดชอบในการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล  

 HR Scorecard คืออะไร  
   HR Scorecard คือเครื่องมือ สำหรับใช้ประเมินผลสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกำลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจ
ขององค์กร ซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีมติเห็นชอบต่อ
หลักการ  องค์ประกอบและวิธีการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  (5 กุมภาพันธ์ 
2547)  โดยใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” แทนความหมายของ  
HR Scorecard  

องค์ประกอบของ HR Scorecard  
  จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  เกี่ยวกับการประเมิน
ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ในราชการ พลเรือนไทย สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดองค์ประกอบของการประเมินผลสำเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 4 ส่วน ดังนี้  
  1. มาตรฐานความสำเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) 
หมายถึงผลการบริหาร ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเปูาหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้อง
บรรลุ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 มิติ คือ  

 มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  เป็นมิติที่จะทำให้ส่วนราชการทราบว่ามีแนวทางและ
วิธีการบริหาร ทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่ ดังนี้            
  1.1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้ จังหวัด บรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่             
  1.2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กำลังคนมี
ขนาดและ สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อ ลดช่องว่างดังกล่าวหรือไม่             
  1.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด 
ให้ได้มาพัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคง
อยู่และขีด ความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) หรือไม่            
  1.4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ หรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและ ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงานหรือไม่   

 มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  
หมายถึง กิจกรรมและกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  (HR Transactional Activities)  
มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่             



  2.1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอืน่ ๆ มี ความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) หรอืไม่            
  2.2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริงหรือไม่  
  2.3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของ ส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) หรือไม่            
  2.4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วน ราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) หรือไม่  

 มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้หรือไม่เพียงใด             
  3.1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่ งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการ บรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการหรือไม่             
  3.2) ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่             
  3.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development 
and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการหรือไม่           
  3.4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความ คุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและ
จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
นอกจากนี้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่ วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการหรือไม่   

  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการ             
  4.1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน หรือไม่             
  4.2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการหรือไม่  



 มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  หมายถึง การที่ส่วนราชการมี
นโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ดังนี้               

  5.1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงาน 
และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือไม่            
  5.2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการหรือไม่              
  5.3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและให้ระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กำลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่   
  มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ทำให้ส่วนราชการ ใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด หากยังไม่มีการ ดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการ
จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการ
ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และ
กรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ   
  2. ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (CriticalSuccess Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน
โครงการ มาตรการ และการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการและ
จังหวัด บรรลุมาตรฐาน ความสำเร็จ  
  3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measuresand Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่
บ่งชี้ว่าส่วนราชการและจังหวัด มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสำเร็จจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก
น้อยเพียงใด  
  4. ผลการดำเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าส่วนราชการและ
จังหวัดได้ดำเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการและ มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ มาตรฐานแห่งความสำเร็จ  

ประโยชน์ของ HR Scorecard  
   1. ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการของตนเอง และ
สามารถบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการได้    
  2. สร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการอันจะ
นำไปสู่สมรรถนะ ที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการ  
  3. ช่วยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
และจังหวัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง  



  4. เป็นกลไกที่เชื่อมโยงให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์ 
และระดับปฏิบัติการให้มีความประสานสอดคล้องกัน   
การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
หน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ความรับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง      1. กำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนอัตรากำลังคน  

     2. การนำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนไปสู่การปฏิบัติ  
     3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การ 
         พัฒนา กำลังคน  
     4. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน     
         ตำบลโป่งตาลอง  
     5. จัดทำฐานข้อมูลกำลังคน  
     6. แผนการฝึกอบรม  
     7. การประเมินสมรรถนะและผลงานบุคคลในองค์กร  
     8. เสนอความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรต่อ ก.อบต. 
         จังหวัด นครราชสีมา  
      9. ติดตามผลการบริหารงานบุคคลตามแผนอัตรากำลัง รวมถึง 
          งาน บริหารงานบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของนายกองค์การ 
          บริหารส่วน ตำบล  เช่น  
                 - การแต่งตัง้ (ย้าย) ข้าราชการ  
                 - การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
                 - การดำเนินการทางวินัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง (อบต.ขนาดกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ปลัด  อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (1) 

 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

 
 รองปลัด อบต. 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

 
 

 

สำนักงานปลัด 
 - งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานนโยบายและแผน 
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 

 
 

 

กองคลัง 

   - งานการเงิน 
   - งานบัญช ี
   - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 
 

 

 

 
 

 

กองช่าง 

 - งานก่อสร้าง 
 - งานออกแบบและการควบคุมอาคาร 
 - งานประสานสาธารณูปโภค 
 - งานผังเมือง 

 
 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  - งานบริหารงานการศึกษา 
  - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
  - งานกิจการโรงเรียน 
  - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การ 
    ท่องเที่ยว 
  - งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 

 



ขั้นตอนของกระบวนการ (Work Flow)  
  
  
  
  
   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสรรหาบุคลากร ภายในองค์กร  
 

  1. คำแนะนำจากบุคลากร  
  2. บุคคลที่เคยปฏิบัติงานกับองค์กร  
  3. บุคคลที่ดินเข้ามาสมัครงานกับองค์กร  
  4. ประกาศรับสมัคร  
  5. สำนักงานจัดหางาน  
  6. วิธีการอื่น ๆ  

 
 

 

การสรรหาบุคลากร 
 
 

 

 การสรรหาบุคลากร ภายนอกองค์กร  
 

การพัฒนาบุคลากร ในองค์กร 
 

 -  การฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ  
   ขีดความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติให ้
   แก่บคุลากรขององค์การ    

  1. รับสมัคร         2. กรอกใบสมัคร  
  3. สอบคัดเลือก    4. การสอบสัมภาษณ์  
  5. การสอบประวัติ 6. การตรวจสุขภาพ  
  7. การับเข้าทำงาน 
 

บรรจุเข้ารับราชการ/ 
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

 

 

 1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ียุติธรรม  
 2. ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏบิัติงาน  
 3. ค่าตอบแทนพิเศษ  
 4. สวัสดิการในองค์การ เช่น ด้านสุขภาพ  
     ความปลอดภัย การศึกษา การให้คำปรึกษา   
     นันทนาการ  และอื่น ๆ  
  

การเริม่ต้นทำงาน 
 1. การทดลองงาน       2. การปฐมนิเทศ  
 3. ระบบพ่ีเลี้ยง     4. วัฒนธรรมขององค์การ  

 

 

คัดเลือกบุคลากรบรรจุเป็น 
- ข้าราชการ 

- พนักงานจ้าง 
 

การรักษาบุคลากร ในองค์กร 
 
 
 

 

 



 

 การจัดการงานบุคคล (Prosonal Management)  
  1. การจัดการงานบุคคลประกอบด้วยเป้าหมายของการจัดการงานบุคคล คือ       
      1. จัดสรรงบประมาณให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม       
      2. ส่งเสริมบุคคลให้ทำงานไดเ้ต็มตามศักยภาพ  
  2. การจัดสรรบุคคลให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคคลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต้องพิจารณา คุณสมบัติ และคุณลักษณะของบุคคลว่า ตรงกับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือไม่ นอกจากจะ
พิจารณาจาก ตำแหน่ง / หน้าที่แล้ว การจัดการงานบุคคลต้องจัดทำรายละเอียดของหน้าที่การงานและความ
รับผิดชอบ  (Job Descriptions) ประสิทธิภาพการจัดสรรบุคคลขึ้นอยู่กับรายละเอียดของ Job Descriptions 
การ จัดการงานบุคคลต้องมีแผนงานสำคัญ 5 แผนคือ        
       1. แผนอัตรากำลัง       
       2. แผนการจ้างประจำปี       
       3. แผนการฝึกอบรม       
       4. แผนบริหารค่าตอบแทน       
       5. แผนแรงงานสัมพันธ์  
  3. การพิจารณาบุคคล เพ่ือคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานตามรายละเอียดของ Job 
Descriptions ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลัก 4  ข้อต่อไปนี้       
       1. พ้ืนฐานการศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ตรงกับหน้าที่การงานหรือพ้ืนฐาน
การพัฒนา/ ฝึกอบรม ให้มีความสามารถในการทำงานในหน้าที่       
       2. การผ่านการฝึกอบรม บุคคลที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นประโยชน์
กับหน้าที่ย่อม ทำให้องค์กรได้ประโยชน์มากขึ้น เช่น หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรความเป็น
ผู้นำ เป็นต้น       
       3. ความสามารถในเชิงปฏิบัติการ หรือทักษะ เช่น ความสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้
กี่โปรแกรม ขับ รถประเภทใด พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้นาทีละกี่คำ หรือพูดภาษาต่างประเทศได้      
       4. ประสบการณ์การทำงานที่เคยผ่านมาก่อน เช่น เคยปฏิบัติงานเป็นพนักงานดูแลความ
ปลอดภัยใน โรงงาน ฝึกงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงมาแล้ว 2 เดือน   
  4. การส่งเสริมบุคคลให้ทำงานเต็มศักยภาพ  ที่ เขามีอยู่  ฝ่ายบริหารงานบุคคลต้อง
ดำเนินการดังนี้       
       1. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รับเข้ามาทำงานใหม่ ฝึกอบรม และ
พัฒนาต่อไปเมื่อ ต้องมีการปรับปรุงการทำงาน       
       2. มอบหมายหน้าที่ต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม       
       3. พนักงานรู้เกณฑ์การประเมินตนเอง และประเมินผลงานคุณภาพของหน่วยงานเพื่อให้
พนักงานเกิด ความตระหนักในความรับผิดชอบของตนเอง       
       4. มีรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้สร้างผลงานคุณภาพ       
       5. เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถหรือเสนอแนะปรับปรุงงาน หรือสร้าง
วิธีการใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงงาน       
       6. ให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในงานอาชีพ  



 

  5. การฝึกอบรม (Training)  มีความสำคัญต่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าการ
ปรับปรุงงานจะเกิด จากความต้องการของฝ่ ายบริหารหรือของพนักงาน การปรับปรุงงานก็ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การใช้เทคโนโลยี หรือเปลี่ยนหน้าที่  ทำให้ต้องมีการฝึกอบรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้       
       1. จัดทำหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับการพัฒนางาน       
       2. จัดหาวิทยากรที่มีความสามารถตรงกับเปูาหมายการฝึกอบรม       
       3. ประเมินผลการฝึกอบรมเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม และได้
ทำงานแล้ว  
  6. สร้างความตระหนัก (Amareness)  ต่อการทำงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพของ
องค์กรโดยฝ่าย บริหารงานบุคคลต้องให้พนักงานรับรู้เข้าใจและทำตามดังต่อไปนี้       
       1. วิสัยทัศน์ขององค์กร       
       2. นโยบายคุณภาพ       
       3. วัตถุประสงค์คุณภาพ       
       4. ระบบการบริหารงานคุณภาพการสร้างความตระหนัก  ทำได้โดยการฝึกอบรมและการ
จัดกิจกรรม กลุ่มคุณภาพ  
  7. การประเมินผลงานบุคคลมีหลักการประเมิน ดังนี้       
       1. ประเมินผลสำเร็จของงานตามท่ีมอบหมาย       
       2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีมอบหมาย       
       3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเพื่อองค์กร       
       4. ความเป็นผู้นำ       
       5. การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการทำงานหรืออ่ืน ๆ ที่แต่ละองค์กรจะให้ความสำคัญ  
  8. การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยยืดหลักการพิจารณาดังต่อไปนี้       
       1. ตำแหน่งหน้าที่ของงาน       
       2. ขอบข่ายความรับผิดชอบ       
       3. ความยากง่ายของงานที่ปฏิบัติ       
       4. ช่วงเวลาการทำงาน       
       5. ความเสี่ยงภัยหรืออ่ืน ๆ ที่แต่ละองค์กรเห็นว่าควรนำมาพิจารณา  
  9. การส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์  โดยใช้หลักการดังนี้       
       1. ข้าราชการและพนักงานมีส่วนร่วมด้วยการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น       
       2. ข้าราชการและพนักงานมีความสามัคคีร่วมมือกัน       
       3. ข้าราชการและพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน       
       4. ข้าราชการและพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อฝ่ายบริหาร       
       5. ฝ่ายบริหาร  ข้าราชการและพนักงานต่างให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน  
 
 
 



 

   การจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Management)   
  1. ขอบข่ายของโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ได้แก่       
       1.1 อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ประกอบ เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟูา ระบบปรับอากาศ       
       1.2 เครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ประกอบการใช้       
       1.3 ระบบอำนวยความสะดวก เช่น ระบบการสื่อสาร การขนส่ง  
  2. หลักการจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก่       
       2.1 การจัดหาหรือจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเปูาหมายของระบบบริหารงานคุณภาพ      
       2.2 การบำรุงรักษาให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีอายุการใช้งานได้ยามนาน มีประสิทธิภาพและ
มีความพอเพียง กับการใช้ โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือระบบอำนวย
ความสะดวก ต้องการระบบการดูแลและบำรุงรักษา อย่างถูกต้อง ดังนั้นการจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต้อง
นำระบบ "การบำรุงรักษาแบบมีส่วนร่วม" มาใช้เพ่ือให้การบำรุงรักษามีประสิทธิภาพมากพอกับการอำนวย
ความ สะดวก ให้การทำงานเกิดคุณภาพ       
       2.3 การจัดสรรพื้นที่การใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้            
   1. ความต่อเนื่องของการทำงาน  
   2. การติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ ใช้กับการทำงานต้องคำนึงถึงหลักการ
ยุทธศาสตร์ คือการ ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร / อุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมกับสมรรถนะของคนงาน 
และสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ  โดยคำนึงถึง               
   ก. ความสมดุล ระหว่างเครื่องจักรกับร่างกายของผู้ใช้เครื่อง การขาดความสมดุล ทำ
ให้เกิดผลเสีย ดังนี้                  
   - เกิดความไม่สะดวก                  
   - เกิดความเม่ือยล้า                  
   - เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ              
   ข. ความสามารถรับรู้ระบบการทำงานของเครื่องจักร              
   ค. ความสามารถในการประมวนผลข้อมูลจากเครื่องจักร หรือสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 
เครื่องจักรมี ประสิทธิภาพอย่างไร มีการขัดข้องส่วนใด หรือความเร็วของเครื่องจักร เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือไม่       
       2.4  มีการบริการที่ประทับใจข้าราชการและพนักงาน ได้แก่             
   1. บริการรักษาความสะอาดอาคารและพ้ืนที่ส่วนกลาง             
   2. บริการขนส่ง เคลื่อนย้ายภายในองค์กร             
   3. บริการด้านข้อมูลข่าวสาร             
   4. บริการด้านนันทนาการ             
   5. การต้อนรับบุคคลภายนอก  
 
 
 



 

 การจัดการด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน  (Work environment Management)  
  1. ขอบข่ายของสภาพแวดล้อมของการทำงาน ได้แก่     
       1.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ          
   - เครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์         
   - ระบบความปลอดภัย          
   - ระบบอาชีวอนามัย          
   - ระบบการระบายอากาศ อุณหภูมิและความชื้น          
   - ระบบแสงสว่าง     
        1.2 สภาพแวดล้อมด้านสังคม ประกอบด้วย          
   - ระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการและพนักงาน          
   - ระบบความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ / พนักงานกับผู้บริหาร          
   - รายได้ ผลตอบแทน และสวัสดิการที่ข้าราชการและพนักงานได้รับ          
   - การสร้างแรงจูงใจขององค์กร          
   - การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
  2. หลักการจัดการด้านสภาพแวดล้อมของการทำงาน      
       2.1 หลักการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย           
   1. หลักการแห่งความปลอดภัย  ต้องย้อนกลับไปที่การจัดทรัพยากรและการจัดการ
ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน  การจัดการทั้งสองส่วน ต้องสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เกิดความปลอดภัย           
   2. หลักการรักษาอาชีวอนามัย คือการคำนึงถึงคุณภาพสุขภาพอนามัยของ
ข้าราชการและพนักงาน ในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสุขภาพอนามัยของพนักงานมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้              
   - เวลาการทำงาน              
   - ระบบการระบายอากาศ อุณหภูมิและความชื้น               
   - หลักการอำนวยความสะดวกในการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมของการทำงานที่
ดีนอกจากความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว พนักงานก็มีความสุขและมีกำลังใจในการทำงาน      
       2.2 หลักการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย           
   1. ทัศนคติของข้าราชการและพนักงานต่อองค์กร            
   2. มีระบบปูองกันและแก้ไขความขัดแย้งภายในองค์กร           
   3. ตอบแทนคุณภาพการทำงานเมื่อพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ           
   4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใสยุติธรรม           
   5. มีผู้นำที่เข้มแข็ง สามารถ ฉลาด และเป็นธรรม  
  
  
 
 
 
 



 

      บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 วิสัยทัศน์ “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 เป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย
ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ำกว่า 0.8 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 ร้อยละ 70 ของ
เดก็ไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 สัดส่วนของ
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 
 สังคมมีความเหลื่อมล้ำน้อยลงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุดเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 15 ต่อปี การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ำสุดเพ่ิมข้ึน สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4  
 มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยมี
รายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ และมีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง
ประเมินโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้าน
บาท เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน พ้ืนที่การทำเกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ไร่  
 



 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 
  1. การพัฒนาเมืองและชุมชนไปสู่เมืองน่าอยู่ ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ หรือ เมืองกระชับ 
หรือเมืองสีเขียว  
  2. บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
  3. การดูแลโอกาสด้านอาชีพของประชาชน 
  4. การดูแลที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
  5. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก 
  6. การเสริมประสิทธิภาพด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ ภายใต้
แนวคิดการเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัย 
  7. เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส อาทิ ระบบสวัสดิการ การบริการ
สุขภาพ เป็นต้น 
  8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสนองตอบการใช้งานทุกกลุ่มวัย 

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
 2.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การค้า โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน
และจีนตอนใต ้
  3. พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญ ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเ อ้ือต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
 4.กระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอมก่อนประวัติศาสตร์ และเชิงกีฬา
สู่นานาชาติ 

5. พัฒนาคนตลอดช่วงวัย ทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมสูงอายุ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนที่ต้นน้ำ เลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 

MOTTO : “เมืองเศรษฐกิจชั้นนำ ที่เราร่วมกันสร้างได้ ” 
 

วิสัยทัศน์  : “ โคราชเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
  

พันธกิจ : 1. สร้างสังคมสงบสุข ด้วยวิถีชีวิตคนโคราช  
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบทอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม  

  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเขตเมืองและชนบทให้สะดวก ทันสมัย    
  4. พัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรมให้เป็นศูนย์กลางและผู้นำของภูมิภาค 
  

เป้าประสงค์ ระยะ 20 ปี ของจังหวัดนครราชสีมา   
  1. โคราชเป็นเมืองสะอาดและปลอดภัย   
  2. โคราชเป็นศูนย์กลางการศึกษา เพ่ืออาชีพและมีงานทำ  
    3. โคราชเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง    
  4. โคราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด (กังหันลม โซลาเซล พืชพลังงาน)    
  5. โคราชเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง   
  6. โคราชเป็นศูนย์กลางการค้า และอุตสาหกรรมสีเขียว   

7. โคราชเป็นเมืองเกษตร และท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 20 ปี ของจังหวัดนครราชสีมา  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางสังคม 

ยุทธ์ 1. พัฒนาโคราชเป็นเมืองสะอาดและปลอดภัย  
   ยุทธ์ 2. พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการศึกษา เพ่ืออาชีพ  
     ยุทธ์ 3. พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธ์ 4. พัฒนาโคราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด     
   ยุทธ์ 5. พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง   
   ยุทธ์ 6. พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการค้า และอุตสาหกรรมสีเขียว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. เสริมสร้างการพัฒนาทางการเกษตรและการท่องเที่ยว 
ยุทธ์ 7. เสริมสร้างโคราชเป็นเมืองเกษตรอินทรีและท่องเที่ยว   

          ยุทธ์ 8  เสริมสร้างการบริหารจัดการน้ำ 
 

แนวทางการพัฒนา ระยะ 20 ปี จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธ์ 1  พัฒนาโคราชเป็นเมืองสะอาดและปลอดภัย   

  ในระยะแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการวางและจัดทำผังเมืองรวม หรือเมืองที่เป็นที่ตั้งอำเภอที่ยังไม่มีการวางผังเมืองรวมมา
ก่อนเพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางระดับจังหวัดและอำเภอ/วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองที่มิได้เป็นที่ตั้งอำเภอ
หรือจังหวัด เพ่ือพัฒนาชุมชนศูนย์กลางชนบท / วางผังเฉพาะและผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะย่านการค้าในชุมชน / 
กำหนดพ้ืนที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานชุมชน ที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก / สร้ างระบบการ
คมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัย / จัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว และที่ว่างโล่ง
ในเขตเมือง / ป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรม ยาเสพติด ให้มีจำนวนน้อย  
  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  



 

 โดยการกำหนดที่ตั้งและจัดทำผังเฉพาะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในเมืองนครราชสีมา / พัฒนา
ความน่าอยู่อาศัยในพ้ืนที่เมือง / วางผังเฉพาะและผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ  เพ่ืออนุรักษ์บริเวณที่มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ / กระจายความเจริญไปเมืองรอง เช่น อ.เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย โนนสูง สูงเนิน 
/ สร้างระบบป้องกันภัยพิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม / จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ และมลทัศน์ 
(มลภาวะทางสายตา)ให้เพียงพอ / น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่าง
จริงจัง / ตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร 

   

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573) มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการจัดทำผังพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่รวมทั้งให้มีการปรับปรุงชุมชนแออัดภายในเมืองให้มีความ

น่าอยู่ / พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชนให้มีน้ำอุปโภค –บริโภคเพียงพอ / สร้างระบบตำรวจ
บ้าน,ชุมชน สอดส่องความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน / สร้างยุวชน ตำรวจบ้านในการ
ป้องกันคดีอาชญากรรม ยาเสพติด / จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ และมลทัศน์ (มลภาวะทางสายตา) 

  

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
  บ้านและชุมชนในชนบทและเมือง(Green and Happiness Society) ไม่พึงกล้องวงจรปิด / 
มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัย / ไม่มีขยะ สิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ และมลทัศน์ (มลภาวะทาง
สายตา) 
 

ยุทธ์ 2  พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่ออาชีพและมีงานทำ 
 

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการพัฒนาบุคลากรทางการสอนและระบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยี 

สร้างแหล่งความรู้ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง / กระจายโรงเรียนในระดับพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ / 
จัดทำหลักสูตรเฉพาะกลุ่มการพัฒนา โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน และบทบาทของพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม บริการ
และท่องเที่ยว พ้ืนที่ศูนย์กลางการค้าและการลงทุน และพ้ืนที่ศูนย์กลางการเกษตร และการท่องเที่ยว / 
ส่งเสริมการศึกษา ความรู้ การฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

 

  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและระบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยี 
/ พัฒนาโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกระจายสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษาให้บริการครอบคลุมทั้งใน
ระดับภาค / สร้างศูนย์ แหล่งความรู้ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง / ผลิตบุคลากร ODMT; One Doetor 
One Tumbol /  เปิดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็น HUB คมนาคมทางอากาศ Logistie /การซ่อม
บำรุงอากาศยานหลักสูตร Internationnal  / เปิดหลักสูตรระบบ Smart Job สู่สถาบันการศึกษา/สถาน
ประกอบการ หน่วยราชการ / ส่งเสริมวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมด้านอาชีพให้กับผู้เรียนผู้สนใจ ประชาชน / 
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย 
 

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 พัฒนาโรงเรียนในระดับพ้ืนฐานให้สอดคล้องสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด/นักศึกษามีงานทำ

ทุกคน 
  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  

 ผลิตนักเรียน นักศึกษามีงานทำทุกคน  
 



 

ยุทธ์ 3  พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทาง 
  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการจัดให้มีการบริการสุขภาพกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ / ปรับปรุงสถานีอนามัย           
และพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย / สร้างเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติ และ
ระดับภาค เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์  เครื่องมือแพทย์ และเป็นจังหวัดที่มี
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลรักษาโรคเฉพาะทางเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดและภาค /จัดตั้ง
เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ / พัฒนาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือหมอประจำครอบครัว เพ่ือให้
ประชาชนมีหมอประจำครอบครัว โดยใช้หลักการ บริการทุกคน บริการทุกที่ บริการทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม / พัฒนากำลังคนทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ / ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย 
การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย / จัดเทคโนโลยีและเครื่องมือให้เพียงพอ 
 

  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  
โดยการ / กระจายสถานบริการสุขภาพพ้ืนฐานให้ครบทุกพ้ืนที่ / จัดบริการสุขภาพครบวงจร 

/ จัดตั้งศูนย์กลางการแพทย์ระดับภาค   / ผลักดัน สนับสนุนการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจที่โรงพยาบาลศูนย์มหาราช / พัฒนาโรงพยาบาลหลักให้เป็น ศูนย์กลางการแพทย์ทาอง
อุบัติเหตุ ศูนย์กลางการแพทย์ทางหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ศูนย์กลางมะเร็งทุกชนิด การปลูก
ถ่ายอวัยวะ การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ศูนย์นวัตกรรมข้อเทียม ศูนย์ทารกแรกเกิด 

  

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์เพ่ิม / จัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้น / ตั้งเป็นศูนย์กลาง

ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / การเพ่ิมโรงพยาบาลจอหอ ให้เป็นโรงพยาบาลเขตเมือง 
 

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 มีแพทย์ในอัตราส่วนประชาชนทีพอเหมาะ  

 

    ยุทธ์ 4 พัฒนาโคราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด 
   

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพป่าต้นน้ำ / เพ่ิมกำลังการผลิตไฟฟ้าโดย

เชื่อมท่อก๊าซธรรมชาติจากสระบุรีไปยังนครราชสีมา / นำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด ในพ้ืนที่ที่
ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบชีวมวล เพื่อลดค่าขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล / ปรับปรุงโรงไฟฟ้าหรือโรงผลิตไอน้ำของโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ราชการ / ให้
เอกชนและการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดตั้งสถานี NGV และ Bio-fuel ในพ้ืนที่ที่มีวัตถุดิบป้อน (อ้อย,มัน) 
ให้กับโรงงาน    

  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เดินท่อก๊าซจากนครราชสีมาและท่อน้ำมัน ไปยังจังหวัด

อ่ืนๆ ในภาคที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ / ปรับปรุงโรงไฟฟ้าหรือโรงผลิตไอน้ำ ของโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ราชการ /  ขยายพ้ืนที่
การเกษตรเพ่ือปลูกพืชที่สามารถผลิต Bio-fuel (อ้อย,มัน)  
  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  

 โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถเป็นศูนย์กลาง Asian Power Grid เชื่อม
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองและเขตอุตสาหกรรมใหม่ / ปรับปรุง



 

โรงไฟฟ้าหรือโรงผลิตไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ  ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ราชการ / ขยายพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือปลูกพืชที่สามารถผลิต Bio-fuel ในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

  

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการ ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานในการขนส่งสาธารณะ ขนส่ง

มวลชน และส่วนตัว / เป็นศูนย์กลางพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  
 

ยุทธ์ 5 การพัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง 
 

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการ คือ  
  เตรียมการรองรับการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหทายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) และ
การก่อสร้างรถไฟทางคู่ / ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง และทางหลวงชนบท พร้อมถนนเชื่อม
สายหลักกับสายรอง สายท้องถิ่น พร้อมเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและ
การขนส่ง ในจังหวัดให้ได้มาตรฐานมีความสะดวกและปลอดภัย เช่น ขยายเส้นทางจราจรทางหลวงหมายเลข 
304 สายกบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย / ก่อสร้างสร้างถนนสาย นม.3060 – บ้านซับพลู อ.วังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา / สร้างถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ อ.ปากช่อง จว.
นม. / ก่อสร้างถนนสาย นม.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านพิมาย อ.พิมาย / ก่อสร้างถนนสาย 
4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148 – บ้านประคำ / ก่อสร้างถนนสาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 
304 – บ้านหนองบัวศาลา อ.เมือง / ก่อสร้างอุโมงลอดทางรถไฟ สาย นม.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 
226 – บ้านโนนม่วง อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นม. / ก่อสร้างถนนสาย นม.1120 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – 
บ้านโคกไผ่ อ.เมือง จว.นม. / 
  

  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการ คือ  
  โดยการจัดทำระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา โดยใช้รถขนส่งขนาดเบาด้ายราง
แบบล้อเหล็ก (LRT ล้อเหล็ก)  / ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองทางหลวงหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมาให้ครบทั้ง 7 ช่วง) / ก่อสร้างปรับปรุงเพ่ือเชื่อมถนนในเขตเมืองทำเป็นวงแหวนรองใหม่ (วงชั้นใน) 
เพ่ือกันเป็นคูป้องกันน้ำท่วมในเขตเมือง / พัฒนาท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นท่าอากาศยานสากล 
/ ก่อสร้างถนนจากทางหลวงหมายเลข 224 เข้าสู่ท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา / ก่อสร้างถนนจาก ต.
สระพระ อ.พระทองคำ ไปที่ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด หรือเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 
กับ 201 / ก่อสร้างถนนวงแหวนสายรอบ อ.บัวใหญ่ / ก่อสร้างและปรับปรุง ICD / จัดตั้งศูนย์กลางขนส่ง
หลายรูปแบบ (Multimodal Terminals)/ จัดตั้งลานกองสินค้าทางรถไฟ / จัดตั้งศูนย์การขนส่งสินค้าและ
บริการ (Hub) 
   ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  

 โดยการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง รอบ ที่ 2 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) / พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในอำเภอที่เป็นเมืองหลัก (บัวใหญ่, พิมาย,ด่านขุนทด, ครบุรี) / จัดทำพัฒนาระบบ 
Single Window Entry ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการ / พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถ
ระดับมืออาชีพทั้งทางด้านการบริหารและด้านการปฏิบัติการ โดยเปิดสอนในระบบอุดมศึกษา  / บำรุงรักษา
ถนนสายหลัก สายรอง และสายท้องถิ่น / ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายนครราชสีมา -ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู-
อุดรธานี (ทางหลวงหมายเลข 201 และ 228) / บำรุงรักษาถนน 

 
 



 

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการก่อสร้างถนนเพ่ือเชื่อมถนนวงแหวนรอบที่  1 เชื่อมกับ ถนนวงแหวนรอบเมือง

นครราชสีมา รอบที่ 2 ทั้ง 4 ทิศ / ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางนครราชสีมา-ขอนแก่น-
อุดรธานี-หนองคาย / ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงข่ายในแนว East-West Economic Corridor / บำรุงรักษา
ถนน 

  

ยุทธ์ 6  พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว 
 

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการ คือ  
 เตรียมการรองรับในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและบริการ โดยการเพ่ิมศักยภาพให้กับเมือง

ศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภาคที่จังหวัดนครราชสีมา ในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา / 
จัดระเบียบทำเลที่ตั้งของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท / ขยายพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเดิมในจังหวัดพร้อมกับ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงเข้าถึงพ้ืนที่นิคมหรือศูนย์อุตสาหกรรมและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
ให้ได้มาตรฐาน / จัดสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ / จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม / จัดตั้งนิคมหรือศูนย์อุตสาหกรรมขนาดย่อมรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ / ศึกษาความ
เหมาะสมและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านเป็นวัตถุดิบในการผลิต  เช่น ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร    
  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการ คือ  

 โดยการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการค้า และเป็นประตูสู่ภูมิภาค 
โดยการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ปรับปรุงเส้นทางให้มีสภาพดี  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือให้มีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการประกอบกิจกรรมทางอุตสาหกรรม / สนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชน
จัดตั้งเขตปลอดอากร / จัดตั้งศูนย์กลางผลิตอาหารเพ่ือการบริโภคในประเทศและส่งออก / จัดตั้งศูนย์กลาง
ของการผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน / จัดตั้งศูนย์กลางการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน / จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมโพแทซที่ด่านขุนทด 
/ จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่อ.เมือง / จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่
จังหวัดนครราชสีมา / จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมเอทานอล / จัดตั้ง ศูนย์กลางด้าน ICT (ICT City/ 
Software Park)  / พัฒนาเมือง ICT City/ R&D ชิ้นส่วนรถยนต์ ที่จังหวัดนครราชสีมา / จัดตั้งสถาบันหรือ
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาค 

 

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการส่งเสริมการค้าเสรี เพ่ือส่งเสริมให้มีการค้าขายระหว่างประเทศโดยภาคเอกชนเพ่ิม

มากขึ้น โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก / ส่งเสริมความร่วมมือของประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ือทำการตกลงในด้านระบบการค้าขายให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ลดช่องว่างและความได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการค้าของทั้งสองประเทศ 

 

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 มีระบบการค้าเสรี  / มีการค้าขายระหว่างประเทศ / มีระบบการค้าการขายมาตรฐาน

เดียวกัน   
 
 
 
 



 

ยุทธ์ 7 พัฒนาโคราชเป็นเมืองเกษตร และท่องเที่ยว 
 

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการ คือ  
  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นการส่งเสริมเกษตรผลิตพืช     
ปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความต้องการของตลาด และเกษตรผสมผสาน รวมกลุ่มการเกษตรรูปแบบ   
แปลงใหญ่  การจัดการสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP เสริมสร้างศักยภาพสถาบันการเกษตรและการตลาด 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Center) และพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง
ระบบ 
  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  

 เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำย่อย เช่น ขุดลอกลำน้ำลำจักราช,ลำ
เชียงพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสมดุล  สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
(เกษตร อุตสาหกรรม/อุปโภค บริโภค) การผลิตสินค้าเกษตรสมัยใหม่ พืชพลังงาน เกษตรมาตรฐาน  GAP และ 
Organics รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)  พัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว และพัฒนา เพ่ิมศักยภาพท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา 

 

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  
  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรสมัยใหม่ การตลาดนำการผลิต ผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพอาหารมาตรฐาน Organics และเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว (Green 
Tourism) 
  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
  การตลาดสินค้าเกษตรเทคโนโลยี คุณภาพอาหารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
  

 ยุทธ์ 8  เสริมสร้างการบริหารจัดการน้ำ 
  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  เพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนโดยเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกป่าและพ้ืนฟูป่าไม้ในลุ่มน้ำชี  ลุ่มน้ำมูล / การจัดหา
แหล่งน้ำเพ่ิมเติม โดย ขุดสระน้ำ เจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องแยกน้ำเค็ม RO / การเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ำ โดย 
ขุดลอก     คูคลอง จัดทำฝายกักน้ำ เป่าล้างบ่อบาดาล / การพัฒนาระบบกระจายน้ำโดยการผันน้ำเข้าแหล่ง
กักเก็บประปาหมู่บ้าน/จัดหาพาชนะเพ่ือกักเก็บน้ำฝน / จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แสดงพ้นที่เสี่ยง
ภัย (ภัยแล้ง,น้ำท่วม) 

 ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำย่อย เช่น ขุดลอกลำน้ำลำจักราช,ลำ
เชียงไกร,แม่น้ำมูล / ขุดลอกปรับปรุงสภาพลำน้ำคลองผันน้ำจากเขื่อนระบายน้ำโคกแฝกในพ้ืนที่  อำเภอขาม
ทะเลสอไปบึกพุดซา / ปรับปรุงขุดลอกสภาพลำน้ำของคลองผันน้ำจากบึงพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง / ปรับปรุง
ระบบระบายน้ำลำแซะ ต.โคกกระจาย อ.ครบุรี / จัดทำแก้มลิงบึงละหานลูกนกพร้อมอาคารประกอบ ฯลฯ / 
พัฒนาระบบประปาให้แก่ชุมชนชนบทหรือพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ / ตรวจสอบปริมาณการตื้นเขิน
ในทุกแหล่งน้ำ 
  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการ ขุดสระพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เป็นสระน้ำสำรองเพ่ือส่งน้ำให้เขตเมือง / ก่อสร้าง
คลองส่งน้ำหลัก ผันน้ำ จาก ชี มูล มายังอ่างเก็บน้ำ ผันน้ำในลุ่มน้ำมูล,ลุ่มน้ำชีมายังพ้ืนที่ขากน้ำ 11 อ. / ทำ



 

ท่อผันน้ำจากแม่น้ำชีสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร / จัดสร้างโรงผลิตประปาพ้ืนที่ อ.แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม บัว
ใหญ ่/ พัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตลุ่มน้ำลำเชียงไกร  / จัดทำฝนเทียม /  
  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการผันน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มาสู่เขื่อนลำตะคอง จังหวัด
นครราชสีมา / จัดทำท่อส่งน้ำจากเข่ือนอุบลรัตน์ มาสู่จังหวัดนครราชสีมา / จัดทำฝนเทียม 
 กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กรว่าจะมีทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางใดในอนาคตข้างหน้า  ตำบลโป่งตาลองเป็นตำบลขนาดเล็กท่ีมี
ประชาชนอาศัยอยู่อย่างกระจายตามพ้ืนที่ของตน  มีความสงบสุขมีทัศนีย์ภาพและสิ่งแวดล้อมดี  และ
คาดการณ์ว่าในอนาคตจะต้องเป็นตำบลที่น่าอยู่อาศัย  เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ  มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี  
จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ ชุมชนน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมดี  ประเพณีดีงาม  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี  
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ” 

คำขวัญประจำตำบลโป่งตาลอง 
 “ วัดมกุฎคีรีวัน เจดีย์งามล้ำ เที่ยวถ้ำค้างคาว ” 

ยุทธศาสตร์ 
 โดยเรียงลำดับก่อน–หลัง ดังนี้ 

เพ่ือนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มียุทธศาสตร์หลักที่ จะ
ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ รวม  8 ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สอดคล้องกับแนวทาง และนโยบายของ
ประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและ
การปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
3. การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการ
จัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ 

1. ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก 
ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์ 

2.    ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 
3.    การพัฒนาลุ่มน้ำ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 

2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อ
บรรเทาปญัหาความยากจน 

1. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV.  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / 
ทางนำ้ 
3. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน 
4. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
5. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม / 
จริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
7. ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชุมชน 
8. การสร้างสินค้าเครือข่ายชุมชน / ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

1. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 
 2. การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์
จากป่าไม้    ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 . ยุ ท ธศ าส ต ร์ ด้ าน ก ารพั ฒ น า
การศึกษา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

 3. ส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและ
ประกอบการศึกษา 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย ว ศาสนา – วัฒ นธรรม
ประเพณี และกีฬา 

 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน ์
 2. การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
และการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 3. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 4. การสนับสนุนส่งเสริมการเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการ
สนับสนุน 
 ส่งเสริมกีฬานานาชาติ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 

 1. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต / ผลผลิตสินค้าด้านเกษตร
อินทรีย์ 
 2. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้   
   เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

 เป้าประสงค์ 
  ตำบลโป่งตาลอง มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถดำเนินการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้ 
  1. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชน 
  2. มีแหล่งน้ำ เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และประชาชน 
  3. การบริหารงานและการปฏิบัติงานองค์กรมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการพฒันาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟ ู  

6. เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน และทัดเทียมใน
ระดับประเทศ  
  7. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นในคงอยู่อย่างยั่งยืน และเด็ก นักเรียน ประชาชน
ได้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย 
  8. เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ที่ม่ันคง และสามารถดำรงชีพได้อย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัด 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค 
5. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทาง
พระราชดำริ 

1. ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม 
2. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีพ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้าน 
เมืองที่ดี 

1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
3. ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและ
การให้บริการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
2. ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

1. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
2. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่ อส่ งเสริมพัฒนาด้ าน
การศึกษา 
2. ร้อยละของคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีขึ้นของเด็ก นักเรียน 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละของสถานท่ีออกกำลังกาย 
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี 
4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเกษตร 
2. ร้อยละของเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 



 

ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน และ

สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์ด้ านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทาง
พระราชดำริ 

การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของประชาชนในตำบลโป่งตา
ลอง 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ให้พร้อมบริการประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

พัฒนาสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้กับผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่  พร้อมทั้ง
ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ    

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว/สนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่ อเพิ่ มรายได้ ให้กับ
ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลโป่งตาลอง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาท

การพัฒนาตำบลโป่งตาลองในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของ

ประชาชนในตำบลโป่งตาลอง 
 3. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติ 

 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
 7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว/สนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
8. การส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 



 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขความเดือนร้อน และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนา
ด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึง
การพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือ

บรรเทาปัญหาความยากจน 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มุ่งพัฒนา 8 ด้าน 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทาง
พระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์กา รอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย ์



 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นำข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกพ้ืนที่ ข้อมูล
ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของตำบลโป่งตาลองมาวิเคราะห์
และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้ 
 - ปัญหาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ลำดับที่ 1 ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวกถนนไม่ได้มาตรฐานผิวการจราจรชำรุดเสียหาย 
 ลักษณะของปัญหา ถนนในพ้ืนที่ตำบล บางสายยังไม่ได้มาตรฐาน เพราะถนนสายต่างๆ ยังไม่สามารถ
ก่อสร้างได้ทั้งหมด บางส่วนยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง และคับแคบ สภาพผิวจราจรชำรุด ทำให้การสัญจรไป
มาไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ในฤดูฝนถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขัง เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้
รถ ใช้ถนน นอกจากนั้นในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน และตำบล โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีทางเท้า ทำให้ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมา 
 ขอบเขต บริเวณ ถนนสายต่างๆ และตรอก ซอย ทั่วๆ ไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 สาเหตุ - ถนนหลายสายยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็นถนน
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ ไม่มีไหล่ทาง และทางเดินเท้า ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขั ง ทำ
ให้ ผิวถนนและผิวการจราจรชำรุดได้ง่ายเพราะขาดงบประมาณที่เพียงพอในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
  - ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษา 
 ลำดับที่ 2 มีปัญหาระบบน้ำประปาไม่ได้มาตรฐานและแหล่งน้ำขาดแคลน 
 ลักษณะของปัญหา การจัดให้บริการน้ำประปานั้นปัจจุบันยังไม่ทั่วถึง ซึ่งระบบน้ำประปา ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้จัดให้บริการแก่ประชาชน นั้น เป็นประปาน้ำดิบและระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่
ได้จัดบริการแก่ประชาชนก็เป็นประปาน้ำดิบเช่นกันทำให้น้ำประปาที่ประชาชนทั่วไปได้ใช้สำหรับอุปโภคและ
บริโภคจึงยังไม่ได้มาตรฐาน เพราะน้ำประปายังมีสิ่งปนเปื้อนและน้ำบนผิวดิน ใต้ดินขาดแคลน 
 ขอบเขต ในพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลอง 
 สาเหตุ – น้ำประปาที่ใช้ในปัจจุบันเป็นน้ำประปาน้ำดิบ ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนออกมา 
  - ขาดบุคลากรและขาดอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา 
  - ขาดแคลนแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำใต้ดินไม่เพียงพอ 
 ลำดับที่ 3 ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังไม่เพียงพอ 
 ลักษณะของปัญหา พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ยังมีไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ และไฟฟ้าสาธารณะบางจุดชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ การ
ซ่อมแซมไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการและอัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัดทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายาม
ค่ำคืน และอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย 
 ขอบเขต ตามถนน และตรอก ซอย ทั่วๆ ไป ในเขตหมู่บ้าน 
 สาเหตุ – งบประมาณมีจำกัดทำให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและบำรุงรักษาทำได้ไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 



 

 ความต้องการของประชาชนทางด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ต้องการให้ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 
 - ต้องการให้มีระบบน้ำประปาท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
 - ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพ่ิมเติมตามถนนและตรอกซอยต่างๆ 
 - ต้องการให้สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
 - ต้องการขุดลอกแหล่งน้ำ 
 - ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
 ลำดับที่ 1 ปัญหาความยากจนและการว่างงานของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 
 ลักษณะของปัญหา ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สินค้า
การเกษตรมีราคาถูก แต่ภาวะสินค้าเครื่องใช้ มีราคาแพงและค่าครองชีพสูง ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลโป่ง     
ตาลอง ยังประสบปัญหาความยากจนอยู่และสถานการณ์ว่างงานก็ยังมีอยู่ทั่วไป 
 ขอบเขต ประชาชนในเขตตำบลโป่งตาลอง 
 สาเหตุ – เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
          - ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  - ขาดระบบที่ต่อเนื่องในการส่งเสริมอาชีพ 
 ความต้องการของประชาชนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - ต้องการให้ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงานและกลุ่มแม่บ้านรวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
  - ต้องการให้มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์และสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือให้สินเชื่อแก่ประชาชนใน
การประกอบอาชีพ 
 - ปัญหาทางด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุข 
 ลำดับที่ 1 ปัญหาการบริการทางด้านสาธารณสุข 
 ลักษณะของปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน คือ 
งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 ขอบเขต ประชาชนในเขตตำบลโป่งตาลอง 
 สาเหตุ – ประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในด้านสาธารณสุข 
 ความต้องการของประชาชนทางด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและสาธารณสุข 
  - ต้องการให้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
  - ต้องการให้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนโรงเรียน และอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 
 - ปัญหาทางด้านการเมืองและการบริหาร 
 ลำดับที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 ลักษณะของปัญหา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ต้อง
ดำเนินงานสนองตอบความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ในปัจจุบันทางตำบลยังขาด
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานอยู่ทำให้การบริการแก่ประชาชนและการพัฒนายังขาดความ
สะดวกรวดเร็วไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ 
 ขอบเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 สาเหตุ งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 
 
 



 

 ความต้องการของประชาชนทางด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  - ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  - ต้องการให้จัดซื้อเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  - ต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์และร้านค้าชุมชน 

ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพ่ือจัดทำแผนบูรณาการ  
หมู่บ้านและตำบล โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา 9 เรื่องด้วยกัน คือ 

1. การพัฒนาแหล่งน้ำ 
2. การคมนาคม 
3. การพัฒนาสาธารณสุข การป้องกัน และการระงับโรคติดต่อ 
4. ยาเสพติด 
5. เงินทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ 
6. อาชีพเกษตรกรรม ที่ดินทำกิน การว่างงาน 
7. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
8. การศึกษาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์ความรู้ท้องถิ่น วัฒนธรรมและศาสนา 
9. สิทธิของผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี คนด้อยโอกาส กลุ่มเครือข่ายและสื่อชุมชน 

 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating Soales มีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ปริมาณ
ปัญหา ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ำ เหตุรำคาญ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามลำดับ โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์
ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งสาธารณูปโภคครบครั้น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 
  (1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
   - ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และคุณภาพชีวิต 
  - ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
  - มีเส้นทางสัญจรเป็นไปมาด้วยความสะดวก 
 - ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหาร การ
พัฒนา 
  - มีองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ  
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 - มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 - เป็นสังคมชนบท สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป 



 

  ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
  (2)  จุดอ่อน  (W : Weakness)   

- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่เข้มแข็งขาดความสามัคคี 
- การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย 
- เด็กและเยาวชนไม่รู้คุณค่าของการศึกษาต่อ 
- ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ือสืบสานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
- ขาดผู้มีความรู้ความชำนาญ ด้านการกีฬาเพ่ือจะมาส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา 

  (3)  โอกาส (O : Opportunity)   
 - การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น ที่มีแผนงานโครงการตามแผน 
   พัฒนาตำบล 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ โดยการออกบริการนอกสถานที่ 
  - องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนได้เกินกว่า 
   ประมาณการปีละประมาณร้อยละ 18 
  (4)  ข้อจำกัด  (T : Threat) 
 - มีปัญหาแนวทางสาธารณะที่ถูกบุกรุก 
 - ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะและนันทนาการ  
      - ประชาชนมาจากชุมชนเกษตรกรรมมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ตามแผนพัฒนาประจำปี มีแผนงานพัฒนาทั้งสิ้น 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลองให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น และยกระดับรายได้ของประชาชน  ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เพ่ือให้การพัฒนาตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ซึ่งผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา พอสรุปได้ดังนี้  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ เพ่ือส่งเสริมเชื่อมโยง
การชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้
ประโยชน์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
ความสงบเรียบร้อย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบสุขของประชาชนและด้าน
เศรษฐกิจ ของตำบลโป่งตาลอง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด
นครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 



 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  
ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาให้องค์กรมีความเข้มแข็งนั้นจะต้องมีการพัฒนาในระดับรากหญ้า
หรือฐานรากก่อนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้น และเป็นการสนองตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  เป็นการขจัดความขัดแย้งและ
เสริมสร้างการยอมรับของประชาชน  ในการนี้จะสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้า  
และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลโป่งตาลอง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  ในการนี้ให้มีการ
พัฒนาบุคคลให้มีสำนึกรักษ์ท้องถิ่น  เสริมสร้างศักยภาพ  ปลูกฝังจิตสำนึกในระดับรากหญ้า  หรือเยาวชนผู้มา
สานต่อนโยบายของชนรุ่นก่อน  และให้มีความสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล และส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศและสอดรับกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด  ซึ่งจังหวัดมีที่ตั้งเหมาะสมเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมทางบก  
เป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรม  วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติที่หลากหลาย  สามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเป็นตำนาน  ในกลุ่มจังหวัด  และเชื่อมต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  โดยให้หยุดพักแวะที่จังหวัดนครราชสีมา  และใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอันหลากหลายของ
จังหวัดเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้าน
การศึกษาด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเกษตร  ด้วย
ตำบลโป่งตาลองประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำการเกษตรและ
สอดรับกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด  และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2561 โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการโอน
เปลี่ยนแปลงไปใช้ในโครงการอ่ืนๆประกอบกับประมาณการรายรับที่ทางรัฐบาลจัดสรร ไม่เป็นไปตามประมาณ
การที่วางไว้ ทำให้โครงการบางโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2561 ไม่ได้รับ
การดำเนินการตามที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

และการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  1.  ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรองค์การบริหารส่วนโป่งตาลอง ให้มีทัศนคติ ความรู้ 
ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
   2.  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความโปร่งใส และต้องตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาล  
 นโยบายแนวปฏิบัติเพื่อผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  1.  ผลักดันการทำงานเป็นทีมและการทำงาน Cross Function ควบคู่กับการเร่งเสริมสร้าง
ขีด ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าต่อเนื่องทั้งในเรื่องของหลักการ ระบบวิธีการ และความ 
ชำนาญอื่น ๆ (Capacity Building)   
  2.  จัดให้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันภายในองค์กร (จากผู้บริหารระดับสูง สู่ 
ระดับกลาง และสู่ระดับปฏิบัติการ) ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการทำงานด้วยความรู้ขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลโป่งตาลอง ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   
  3.  จัดอบรมเชิงสัมมนาและเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  
เพ่ือ ยกระดับความชำนาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และ ประสบการณ์ฯ เข้าร่วม 
สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในกับบุคลากรภายนอกขององค์กร  อันจะนำไปสู่การ 
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
  4.  จัดหาและติดตั้งระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารโครงการทั้ง
จาก ภายในและภายนอกหน่วยงาน  โดยติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์ที่ทันสมัยภายในองค์กรและ 
สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง   
  5.  สร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  และสร้างความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานตามแนวทาง “ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้   
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
(Leaning Organization) ให้เกิดข้ึนภายในองค์การบริการส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  2.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  (Leaning Organization) ให้
เกิดข้ึน ภายในองค์การบริการส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 
 
 
 



 

 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในแลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ได้ทำการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้
จัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลังใหม่แล้ว เพ่ือประมาณการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างในอนาคตว่าในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าจะมีการใช้จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจำนวนเท่าใด  
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการ
วิเคราะห์มากรอกข้อมูลลงในแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563  
  (1)  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ             
งานพิมพ์ดีด งานบริหารบุคคล งานการประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล งานกฎหมายและคดี งาน
ทะเบียนการคลัง งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ์  งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงานอ่ืนๆ  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริม
การเกษตรและงานส่งเสริมปศุสัตว์   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
    1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง             ๑ อัตรา 
    ๒.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น                        1 อัตรา 
    3.  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   1 อัตรา 
    4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           1 อัตรา 
    5.  นิติกรปฏิบัติการ     1 อัตรา 
    6.  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    1 อัตรา 
    7.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   1 อัตรา 
    8.  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   1 อัตรา 
    9.  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   1   อัตรา 
   10.  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   1   อัตรา 
  12.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1  อัตรา 
  13.  พนักงานจ้างตามภารกิจ                       ๔  อัตรา   
          14.  คนงานทั่วไป     9  อัตรา 
   (2)  กองคลัง  ทำหน้าที่เก่ียวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และการนำส่งภาษี  งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย  งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน  
หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย งานอ่ืน ๆ
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น   1  อัตรา 
  2.  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   1  อัตรา 
  3.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ   1  อัตรา 
  4.  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ    1 อัตรา 
   5.  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ    1   อัตรา 



 

  ๖.  พนักงานจ้างตามภารกิจ    2 อัตรา 
  (3)  กองช่าง   ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่ง
น้ำ ฯลฯ  งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบำรุงทาง  
อาคาร  สะพาน  แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย
บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น     1 อัตรา 
  2.  นายช่างโยธาอาวุโส     ๑ อัตรา 
                     3.  นายช่างโยธาชำนาญงาน    1 อัตรา 
   4.  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน    1 อัตรา 
  ๕.  เจ้าพนักงานธุรการ      1 อัตรา 
  6.  พนักงานจ้างตามภารกิจ    2 อัตรา 
  7.  พนักงานขับรถยนต์ (คนงานทั่วไป)   1 อัตรา 
  8.  คนงานทั่วไป      1  อัตรา 
         (4)  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุน
บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่  เพ่ือการศึกษาส่งเสริม
ทำนุบำรุง  และรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  
การดำเนินชีวิต  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ฯลฯ  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้  
  1.  นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น   1 อัตรา 
  2.  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    1 อัตรา 
  3.  ครูผู้ดูแลเด็ก      3  อัตรา 
  ๔.  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    ๑ อัตรา 
  ๕.  คนงานทั่วไป     2 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารทัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ดังนี้   
  1. แต่งตั้งคณะทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
นโยบายและแผลกลยุทธ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย   
   1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      ประธานกรรมการ   
   2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ   กรรมการ   
   3.  หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ                 กรรมการ  
   4.  ผู้อำนวยการกองคลัง           กรรมการ  
   5.  ผู้อำนวยการกองช่าง          กรรมการ   
   6.  ผู้รับผิดชอบด้านงานทรัพยากรบุคคล          เลขานุการ     
  หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล รับผิดชอบ ประชุม พิจารณา วิเคราะห์  ประเมินผล  รวมถึง
เสนอแนะปัญหา  ข้อขัดข้อง  การปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนงานอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวขอ้ง     
  2. ประชุมคณะทำงาน  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  จึงได้มีการ ประชุมคณะทำงาน เพ่ือทบทวนเปูาหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตาม
แผน การติดตามประเมินผลพร้อม สรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพ่ือสร้าง
ระบบงาน ระบบการประเมินผล การ สรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บรรลุถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามท่ีได้กำหนดไว้  
  3.  คณะทำงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตาม แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้   
       3.1  การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการ 
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผล 
การวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และ
การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล    
        3.2  การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการ 
บรรลุเปูาหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์    
        3.3  การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์  



 

            3.4 การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนงาน/
โครงการรองรับ      
       3.5  การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางต่อ นายก อบต.  
       3.6  การจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ แผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ                     
       3.7  การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้
เกดิการปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อ ๆ ไป    
  4.  การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้                 
       คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้
กำหนด วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มี 
สมรรถนะสูง จึงทำให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ นำ
การจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสำเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบ
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ ดังกล่าว คณะ
ทำงานฯ ได้นำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องจากการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูล ประกอบการปรับปรุง
แผนฯ   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 6 
การวิเคราะห์สภาพขององค์กร ณ ปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดดอ้ย โอกาสและ
อุปสรรค ที่เกดิขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาวิธี

พัฒนาหรือแก้ไขกับปัญหาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน (SWOT Analysis) บุคลากร 
  จุดแข็ง (Streng : S)  
   1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
   2. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง  
   3. มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง/การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
งาน และการจัด โครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
   4. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ทำงานแบบฉันท์พ่ีน้อง  
   5. บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน   
  จุดอ่อน (Weaknesses : W)         
   1. บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  
   2. บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญเป็นบางเรื่อง 3. บุคลากรยังขาดการประเมินผล
ของแต่ละฝ่ายงาน   
  โอกาส (0pportunities : O)  
   1. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคคลากร จากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
   2. มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานบุคคลในระดับอำเภอ และจังหวัด   
  อุปสรรค (Threats : T)           
   1. ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ  
   2. ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาในการพัฒนาในหน่วยงาน  
   3. นโยบายในการบริหารงานบุคคลมีการของส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง ยังไม่มี
ความชัดเจน กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน
การดำเนินงาน  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางวิเคราะห์ (SWOT) บุคคลากร 
 
จุดแข็ง(Strengths) 
     1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่  
     2. บุคลากรได้ รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรใน แต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง  
     3. มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง/
การ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน และการจัด 
โครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
     4. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ทำงานแบบฉันท์พ่ี
น้อง บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทำงาน ของหน่วยงาน  
     5. บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การ ทำงานของหน่วยงาน  
 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
     1. บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้น  
     2. บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญเป็นบาง
เรื่อง  
     3. บุคลากรยังขาดการประเมินผลของแต่ละฝ่าย
งาน 

โอกาส(Opportunities) 
     1. ได้ รับการส่ ง เสริม  สนับ สนุ น ให้ พัฒ นา
บุคคลากร จากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารท้องถิ่น  
     2. มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานบุคคล
ใน ระดับอำเภอ และจังหวัด  
 

อุปสรรค(Threats) 
     1. ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนา 
บุคลากรอย่างเพียงพอ  
     2. ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาในการพัฒนาใน 
หน่วยงาน นโยบายในการบริหารงานบุคคลมีการ
ของ ส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีความ 
ชัดเจนกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มี 
     3. การ ปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้ศึกษาไม่
ทันขาด ความชัดเจนในการดำเนินงาน  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

เป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองต้องการให้เกิดขึ้น 
  1. ด้านกระบวนงาน   
  1. นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการเรียนรู้รู้ด้วย
ตนเอง การจัดองค์ ความรู้ในองค์กร(KM) การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทำให้ สามารถทำงานทดแทนกันได้  
  2. มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะ
ทำให้องค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา  
  3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม 
ชี้แจงให้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้น ๆ อย่างแท้จริง 
เพ่ือที่จะ ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย  
  4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการ
มีส่วนร่วม   
  5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน  
  6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี  
  7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ  
  8. กระจายอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น  
  9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน  
  10. ลดขั้นตอนการทำงานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง  
  11. กระจายอำนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ
มากขึ้น  
  12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง
ตาลอง ได้ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม   
  13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้  
  14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่ง  
  15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนงานตนเอง  
  17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน  
  18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ   
และบริหาร ราชการได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว  
  2. ด้านบุคลากร  
  1.  พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ  
  2. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม 
และบุคลากร ในทุก ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนำ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน  



 

  3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ ได้ 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข  
   เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น มี
ความ สามารถ มี ทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน
ราชการอ่ืน  
   ดี =  มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ  
   สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสำนักงาน  
  4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกำหนด Career Path 
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ    
  5. เพ่ิมขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่าง  ๆ เช่น 
สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืน ๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  
  6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ  
  7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน  
  8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์   
  10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
  11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ  
  12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
  13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
  3. ด้านทรัพยากร  
  1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  2. นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)  
สามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง  
  3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย ให้ทัง้ระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน  
  4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทำให้การเข้าถึงสารสนเทศทำได้ง่าย
และ เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)  
  5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์  
   4. ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร    
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิ
บาล) ในการบริหารงาน  
  2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน อย่างแท้จริง  



 

  3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า  
  4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ  
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จะต้องดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด  
  6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการพัฒนาตำบลโป่งตาลอง  
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง รับฟัง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ใน
การดำเนินงาน  
   • ประชาชน  
  1. ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึก และการเข้าร่วมในการ
ดำเนนิงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
  2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งตาลอง ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น  
  3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งตาลอง 
   สิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุด  
  1. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กรทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและการจัดองค์ความรู้
ภายในองค์กร  
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทำงานทดแทนกันได้  
  3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
  4. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  5. การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ  
  6. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการ
เข้าถึงและการนำไปใช้ ประโยชน์  
  7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
  8. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุค
โลกาภิวัตน์  
  9. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสาน
ประโยชน์”  
  10. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ  
  11. สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
  12. จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ในการทำงาน  
 
 



 

คาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร  
  2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน  
  3. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบ
คุณธรรม ในการบริหารงานบุคคล  
  4. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่าง  ๆ อย่าง
สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน  
  5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต  
  6. มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต  
  7. การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า  
  8. สร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรม
ศึกษาดูงาน  
  9. มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร  
  10. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง  
  11. การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention)  
  12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เช่น  เรื่องเงินโบนัส  
  13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจน
และเพียงพอ  
  14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 7 
การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
   จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กำหนดประเด็น
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 1. การจำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออำนวยในการสร้าง 

    ความก้าวหน้า 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.  
  4. มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง 
 6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน 
 
สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ 

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสร้าง 

   ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล 

   บุคลากร 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม  
   กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง  
    และอัตรากำลัง 

3. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้าง 
   เส้นทางความก้าวหน้า 

4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ  
   สมรรถนะในการทำงาน 

4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ 
    ประจำตำแหน่ง 

 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากำลังและการปรับอัตรากำลัง  
   ให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจำกัดด้านอัตรากำลังจากการปรับปรุง 
    กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
   ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)  
    ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
    หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า 

 4. อัตรากำลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
   งานที่ได้รับมอบหมาย 

 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. เพ่ิมอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถ่ายโอน 

1. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่สอดคล้อง 
   กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 

2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้ 
    เป็นไปตามกรอบท่ีกำหนด 

2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม 
   การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม่ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
   ทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสำเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน ์วัฒนธรรมในการทำงานให้ 
    เหมาะสมกับภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 
    คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ 
     บ รรจุ แต่ งตั้ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ การบ ริห าร     
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึง  วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสำคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนำไปใช้ 

    ในการปฏิบัติงาน 
2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
    เพียงพอ 

 3. ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 



 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ 
   ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 

2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
   เพียงพอ 

2. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและผลักดันให้เกิด  
   ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถนำมาใช้  
   ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ 
    ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตำแหน่ง 

4. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ 
   บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ 
   ข้อมูล 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 
   กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
    การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT  

2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับการจัดทำ 
    เป็นฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร 

ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารที่ 
   หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก  
   รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย 
   ให้ความสำคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการ 
    ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอ  

2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/             
    ไม่ค่อยน่าสนใจ 

 3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
   ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ 
   ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 



 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
   ผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำให้มี 
   คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 

2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ 
   และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ 
   ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที ่
   จำเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

3. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่ 
    เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน 
    ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์  
    อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ    
   พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ 
   สอนงาน 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 



 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6:  การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 
ไว้กับหน่วยงาน 
 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ 
   ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 

1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกำหนดให้เป็น 
    นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรื่อง               
    ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ 
    ข้าราชการ   

2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ 2. ปัญหาหนี้สินของขา้ราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ 

   ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสำรวจความ 
   ต้องการที่แท้จริง 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. วางแผนใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริม 
   คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและม ี
   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ 
   ดำรงชีวิต 

2. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
   นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น 
   รูปธรรม 

3. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ 
   ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

3. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม  
   ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร 
    ระดับสูงผู้บริหารสำนัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่น 
     จังหวัด เป็นต้น  

4. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ 
   บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและ 
   ดำรงชีวิต 

2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน 
    ให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
    การทำงานและดำรงชีวิต 



 

   ตำแหน่งของบุคลากร 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานกับ 
   หน่วยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ 
    มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทำให้ 
    อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ต่อเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ 
    ต่อเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับ 
   สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ทำระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ 
    เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง 
   ต่อเนื่อง 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะ 
   สูง เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ  
    สามารถรักษาไว้ได้ 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีความ 
   ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

2. ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบสร้าง 
    แรงจูงใจในการทำงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7:  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
   ของข้าราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้ 
   วิธีการเดิมๆ ทำให้ไม่น่าสนใจ 

3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ 
   หน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     
   องค์ความรู้ขององค์กร 

4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   อย่างชัดเจน 

 5. ค่านิยมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6. ไม่มีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของข้าราชการ 
 
 
 
 
 



 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทำงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม             
   จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ 
   หลากหลายยิ่งขึ้น 

2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
   บุคลากร 
 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม 
    ค่านิยมของกรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ 
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดำเนินการได้ 

1. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะหลัก (Core 
   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 
   ประจำตำแหน่ง (Function Competency) 
   ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้ 
   ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ภาครัฐแนวใหม่ 

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    สถ. พ.ศ.2549-2553 ไม่สอดคล้องกับ 
    สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 
    สถ.และสมรรถนะประจำตำแหน่ง (Function  
    Competency)  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

 3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ  
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น 
   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดทำรายละเอียดเกีย่วกับสมรรถนะหลักของ 
   สถ. และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้อง 
   กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
   โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ 
   จัดทำ   

1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ 
   สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
   ที่กำหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน 
   ร่วมในการปรับปรุง 
 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก 
    และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ 
   ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ 
   บุคลากรในหน่วยงาน 

3. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์และ 
    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
    ใหม ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม 
   ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
    เป็นหมวดหมู่ 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ทำแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน 
    การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที ่
    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ 
   ตามสำนัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น 
   หมวดหมู่ 

 

3.  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 
     เข้าถึงองค์ความรู้ 

 



 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
 

1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการ 
    ความรู้ 

2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ 
   รวบรวม 

2. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว  
   ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

3. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อำนาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็น 
   ส่วนใหญ่   

 
 

3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับการ 
    สร้างภาวะผู้นำไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
    บุคลากรทุกกลุ่ม 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 
 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้บุคลากรได้ 
    แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 

2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการ 
   พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ 
    ให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ 
    ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1  โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา 
   ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ 
    ผู้นำ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

1. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทำแผนสร้างความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดทำแผนสร้างความก้าวหน้ า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตรากำลั ง
และปรับ อัตรากำลั งให้
เหมาะสมกับภารกจิ 

1. เพ่ิมอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้
เป็นไปตามกรอบท่ีกำหนด 
3. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4 . จัด ให้ มี กระบวนการสร้ างและปรับ
วัฒ นธรรมการทำงานของบุ คลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 

1 . ส ร้ างแล ะป รับ ก ระบ วน ทั ศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดย 
คำนึ งถึ งวัฒ นธรรมความคิ ดของ
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติ งานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กำหนดให้ความรู้  ความสามารถ ด้ าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตำแหน่ง 
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและผลักดัน
ให้เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างแท้จริง 
7. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบั ติ งานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

สรุปปัจจัยหลักแหง่ความสำเร็จเพ่ือกำหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ข้อมูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้ น ำ  มี วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ ให้ความสำคัญกับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นำ และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency 
ที่จำเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำ
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับ
การฝึ กอบรมว่ามีศั กยภาพเพ่ิมมากขึ้ น
เพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ ยวข้อง เช่น  ผู้ ใต้บั งคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ 
มี วิ สั ยทั ศน์  อย่ า ง เป็ น ระบ บ และ
ต่อเนื่อง 
2 . จั ดท ำมาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใช้ งบประมาณ เพ่ือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนว
ทางการดำรงชีวิต 
3. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดทำแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้ งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ำเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
6. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
7. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสำนัก/กอง ท้องถิน่จังหวัด 
 
 

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทำงานและดำรงชีวิต 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การ พั ฒ น าระบ บ ส ร้ า ง
แ ร ง จู ง ใ จ เ พ่ื อ รั ก ษ า
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงไว้กับหน่วยงาน 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ต่อเนื่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ
อ่ืน เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสม
เท่าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่
มี ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  เ ช่ น  Talent 
Management 
2. มีระบบสร้างแรงจู งใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกพ่นักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ  ของ
บุคคลในการทำงาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4 . ป รับป รุ งและพั ฒ นาโครงการด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
3. ส่ งเสริมและประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
ก ารบ ริ ห ารท รั พ ย าก ร
บุ ค ค ล แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

1. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มี ก ารจั ด ท ำร าย ล ะ เอี ย ด ขอ ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.  

 
 
 

 3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภ าค รั ฐ แ น ว ให ม่ ให้ บุ ค ล าก ร ใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร ให้ เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1.  บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู้ 
2.  มีแผนการจัดการความรู้ 
3.  รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับ
ข้าราชการ 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำให้กับ
ข้าราชการที่ เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญและยินดี
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 
 
 



 

 

 

 

แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธด้์านการบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงใน 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน” 2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. พัฒนา อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
 7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
อปท. ให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ  

8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท. 10. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพ           
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้มีศักยภาพ   
ในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ 

 

7.  ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการพัฒนาในทุก
มิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพและความ
มั่นคงในการดำรงชีวิตเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  

 

 8.ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้  



 
แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 

ความ
สอดคล้อง 

เชิง
ยุทธศาสตร์ 

 

1 . ก ารป รั บ ป รุ ง โค รงส ร้ า งแล ะ
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากำลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากำลัง อบต. 

2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กำลังคนและจัดทำคุณลักษณะ
งานเฉพาะตำแหน่ง 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ
ติดตามผลในระดับต่างๆ  

2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร
ดำเนินการหรือปัญหา
ต่างๆ 

2 . จั ด ท ำ แ ผ น ส ร้ า ง เส้ น ท า ง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน  (Career 
Path) 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  
(Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 

2. โครงการการให้ทุนการศึกษา
แก่ข้าราชการ 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ
ติดตามผลการดำเนินการ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก 

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริห ารทรัพยากรบุ คคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
หลั กและสมรรถน ะป ระจำ
ตำแหน่ งที่ สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ 

2. การประเมินผลการ
จัดทำสมรรถนะ 

 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

ระดับของความสำเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1 . แ ผ น งาน ป รั บ ป รุ งแ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

2. แ ผ น ง า น ก า ร ห า ค ว า ม
ต้องการในการฝึกอบรม 

3. แผนงานการส่งเสริมให้นำ
ความรู้และทักษะจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4 . แ ผ น ง า น ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ 

5 . ประชาสั ม พันธ์ และจั ดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภ าค รั ฐ แ น ว ให ม่ ให้ บุ ค ล าก ร ใน
หน่วยงาน 

ระดับความสำเร็จของการประชา 
-สัมพันธ์และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
โครงการ 

2. การทดสอบความรู้
หลังการอบรมสัมมนา 

 6. มี การฝึ กอบรมที่ เกี่ ย วกับการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 

มีการฝึกอบรมที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการ
พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู้ น ำ ใ ห้ กั บ
ข้าราชการ 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1. การนำหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 

2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนำไปใช้ 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำ 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1. จำนวนผู้ เข้ารับการ
อบรม  

2 . จ ำน วน ผู้ ผ่ าน ก าร
อบรม 

มิติที่ 2 

ประสิทธิภาพ
ข อ ง ก า ร
บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร                
บุคคล 

1. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทำฐานข้อมูล
บุ ค ล าก ร  ก รม ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น  กลุ่ ม
งาน /ฝ่ าย  ใน กอ งการ
เจ้าหน้าที่ บริษัทที่ปรึกษา 

2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

 2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการจัดทำเป็นฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสาร
สน -เท ศ เพ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก าร
ปฏิ บั ติ งาน ด้ านก ารบ ริห าร
ทรพัยากรบุคคล 

2 . แผน งาน เผยแพ ร่ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง ทางที่
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์
แ จ้ งข้ อ มู ล ข่ า วส าร  ก ารส่ ง
ข้อความเพ่ือแจ้งข้อ มูลที่จำเป็น
เร่งด่วน การจัดทำวารสารข่าว

งานบริ ห ารงาน บุ คคล
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามผล 

2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 

   3 . โครงการจัดทำคู่ มื อการ
บ ริ ห า ร  ง า น บุ ค ค ล ข อ ง
ข้าราชการ สถ. 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม
ความคดิของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ส รรห าแ ล ะบ ร รจุ แ ต่ งตั้ ง ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

 

มิติที่ 3 

ประสิทธิผล
ข อ ง ก า ร
บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 

1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง 

2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
กลุ่มงาน (Job Family) 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบ ริ ห า รงาน บุ ค ค ล ข อ ง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 

4 . โค รงก ารนิ เท ศ งาน การ
บริหาร งานบุคคลของสำนักงาน
ท้ อ งถิ่ น จั งห วั ด  ส ำนั ก ง าน

งานบริห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผล
การดำเนินการ 

2. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้อง
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การนิเทศงาน 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

ท้องถิ่นอำเภอ 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสำเร็จในการสร้าง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1 .  โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ
ป รั บ เป ลี่ ย น ก ระบ วน ทั ศ น์
วัฒนธรรมในการทำงานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 

2 . การส่ งบุ คลากรไป
อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ 

3. การประชุมเพ่ือติดตาม
ผล 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
IT ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้ รับการพัฒ นา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน 
IT แก่บุคลากร  

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
โครงการฝึกอบรม 

2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุ คลากรหลั งจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

 4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ     
มี วิ สั ยทั ศน์  อย่ างเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มี
ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 

2. โครงการพัฒนาข้าราชการ 
หลักสูตรระดับสูง ฯลฯ 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
ผู้ บ ริ ห า ร ที่ ได้ รั บ ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
วิสัยทัศน์ 

2 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินโครงการ 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 5 . จั ด ให้ มี ร ะ บ บ ก า ร ส อ น งา น
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จ ำ น ว น บุ ค ล า ก ร ก อ ง ก า ร
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการ
ส อ น ง า น ใ น ห น่ ว ย ง า น 
(Coaching) 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 

2 . ก า รป รั บ ป รุ งแ ล ะ
พัฒนาระบบการสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่ มี
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  เ ช่ น  Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  ( Talent 
Management) 

2. โครงการส่งข้าราชการเข้า
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หน่วยงานภายนอก  

3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
โครงการ 

2. การประเมินผลกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

 7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  ระดั บความสำเร็ จของจั ดทำ
แผนการจัดการความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้  งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ 

 8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 

จำนวนองค์ความรู้ที่ ได้รับการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร 

 1 . ก า ร ร วบ ร วม อ งค์
ความรู้จากหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ ระดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ข อ งก าร 1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานบริ ห ารงานบุ คคล 1. แบบประเมินผลการ



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

รวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้
ด้วย 

เผยแพร่องค์ความรู้ สำนักงานปลัด เรียนรู้ 

มิติที่ 4 

ความพร้อม
รั บ ผิ ด ด้ า น
ก ารบ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
กระบ วน งาน ใน การบ ริห าร
ท รั พ ย าก รบุ ค ค ล ให้ มี ค ว าม
โปร่งใส 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 

2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้ ภ าค ป ระช าช น /อ งค์ ก ร
ป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น แ จ้ ง
เบ าะแสเฝ้ าระวั งทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้า
ระวังทุจริตฯ 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 

2. ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
โครงการ 

 

2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุ คลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ฐ า น
จริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ป ฏิ บั ติ ต าม ค่ านิ ยม ของกรม

1 . โค ร งก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
โครงการส่ ง เส ริม แล ะ



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ต าม ค่ านิ ย ม ข อ งก รม
ส่ ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ ง
ท้องถิ่น 

มิติที่ 5 

คุณภาพชีวิต
แ ล ะ ค ว า ม
ส ม ดุ ล
ระหว่างชีวิต
กั บ ก า ร
ทำงาน 

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการ
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการ
บุ ค ล าก ร  ก รม ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม
ส่ ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ ง
ท้องถิ่น 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทำงานและดำรงชีวิต 

ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
น ำห ลั ก ป รั ช ญ า เศ รษ ฐ กิ จ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ให้ น ำ ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ของบุคลากร 

งานบริ ห ารงานบุ คคล
สำนักงานปลัด 

1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร 

 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1.  ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรา กำลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากำลัง 

1.2  จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้ า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง 

 

2.1  จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

2.2.1 ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความสำเร็จของการประชา สัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ  

 

3.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ 



 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

1.1 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบั ติ งานด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทำ
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

 

1.1 จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทำงาน 

1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง 

2 . การวางแผน อัต รากำลั งและปรับ
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมใน
การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทำงานให้
เหมาะสมกบัภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบั ติ งานด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT  ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรควบคู่ไป
กับประสิทธิภาพของงาน 

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพฒันา 

4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

4.2.1 จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้ 

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 6.1.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำ แผนการจัดการ
ความรู้ 



 
6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ ได้รับการ
รวบรวม 

6.2.1 จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

6.3.1 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

4.  ความพร้อมรับผิ ด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

1.2 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบั ติตามค่ านิ ยมของกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5 .  คุณ ภ าพ ชี วิ ต และ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  

 

1.1 การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้ง
มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 



 
 


