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    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการ  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล  เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความสําเร็จ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม อําเภอประจ ันตคาม  จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม  ตามแนวทาง 
“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ HR Scorecard 
              โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ  5  ด้าน  ที่สํานักงาน  
ก.พ.  กําหนด
ไว้  ได้แก่ 
  1.  ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
  2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรมและมีสมรรถนะ  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง  
สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล  และการบริการประชาชน  ตามภารกิจอํานาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  
รวมถึงภารกิจต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบาย
ของรัฐบาล  และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างบรรลุตามเปูาหมายต่อไป 
 
 

 
  องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม 

อําเภอประจ ันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  

 
 
 
 
 
 

 

ค าน า 
 



 

   
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือใช้เป็นคู่มือและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  โดยการนํา Human Resource Scorecardมาใช้ในการ
ประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดในการบริหารจัดการ  
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
          1. สรรหาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ เพ่ือรองรับงานตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัด  และนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างในด้านต่าง ๆ 
          2. รักษาและพัฒนาบุคลากรให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ มีวินัย มีความม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพตลอดจน 
ความพึงพอใจและภาคภูมิใจในการทํางาน 
          3. ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของบุคลากรให้ได้รับผลดี  
          4. ให้บริการ ประสานงาน และคําแนะนําที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการทํางาน การแก้ไขปัญหาในการ
ทํางาน 
 
ขอบเขตของกระบวนการ 
 
 ขอบเขตของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นไปตามข้อเสนอของสํานักงาน ก.พ. ให้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวางพื้นฐานสําหรับการประเมินสมรรถนะระบบบริหารบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 
 
ค าจ ากัดความ 
 
ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1 
บททั่วไป 

 



 

 
 
 
 
 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
 

จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่เน้นองค์ความรู้ 
(Knowledge Economy) องค์กรต่างๆ เผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้องค์กรต้องเริ่มหันมา
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ "คน" ในองค์กรมากยิ่งข้ึน  
เพ่ือสร้างคนให้สร้างคุณค่า (Value Creation) และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
ให้กับองค์กร 

จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้คนหรือองค์กรส่วนใหญ่มักไม่ได้คํานึงถึงความ สําคัญของการบริหารทรัพยากร
บุคคลว่า มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเปูาหมายได้อย่างไร เนื่องจากการทํางานของฝุายบุคคลที่ผ่านมาเป็นการทํางานที่
เน้นขั้นตอน กระบวนการ และกฎระเบียบที่ซับซ้อน แข็งตัว ไม่ยืดหยุ่นและจ้องจับผิด ไม่สนับสนุนกับทิศทางหรือ
เปูาหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันกลับจะเป็นการถ่วงการพัฒนาขององค์กรเสียด้วยซ้ําไป แต่ในปัจจุบันเกิดการ
เปลี่ยนแนวความคิดใน “การบริหารจัดการคน”ให้ตอบสนองต่อองค์กรได้ ซึ่งเชื่อว่า คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะ
นําไปสู่การพัฒนาผลผลิตและการเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรเกิดความแข็งแกร่งและความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 
การบริหารคนให้สอดคล้องกับการบริหารงานประเภทอ่ืนๆ ขององค์กรในลักษณะนี้ ก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management: SHRM)  คือการมุ่งเน้นพัฒนาขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง บุ ค ล า ก ร มี ก า ร พั ฒ น า จู ง ใ จ แ ล ะกํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  
ให้มุ่งสู่เปูาหมายพันธกิจขององค์กร 

ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่จึงเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบทบาทเชิงรุก  ซึ่งแตกต่าง
จากการบริหารงานบุคคลแบบเดิมที่เป็นการบริหารงานบุคคลเชิงรับมุ่งเน้นที่หน้าที่หรือกระบวนงาน 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรับ (แบบเก่า) 
1.การบริหารแบบมุ่งเน้นงานธุรการงานบุคคล 
2.กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลจะออกแบบเฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น   
3. ลําดับความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มักจะสอดคล้องกับกิจกรรมประจําวัน (Routine 

Activities) ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก (แบบใหม่) 
1. การบริหารแบบมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าให้องค์กรโดยผ่านทรัพยากรมนุษย์ 
2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนองค์กร 
3. ลําดับความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้องสอดคล้องกับลําดับความสําคัญของกลยุทธ์องค์กร 
4. ผู้บริหารสายงาน/หน่วยงาน และหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกันรับผิดชอบในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 
 

บทท่ี 2 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ

ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
 



 

HR Scorecard คืออะไร 
 

HR Scorecard คือเครื่องมือ สําหรับใช้ประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกําลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร ซ่ึง 
อ.ก.พ. วสิามัญเกี่ยวกับการบริหารกําลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีมติเห็นชอบต่อหลักการ  องค์ประกอบและ
วิธีการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
(5 กุมภาพันธ์ 2547)  โดยใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” แทน
ความหมายของ  HR Scorecard 
องค์ประกอบของ HR Scorecard 

จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  เกี่ยวกับการประเมินระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับแนวทางการประยุกต์ใช้ในราชการ
พลเรือนไทย สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดองค์ประกอบของการประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 4 
ส่วน ดังนี้ 

1. มาตรฐานความสําเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึงผลการบริหาร
ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเปูาหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 มิติ คือ 

มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  เป็นมิติที่จะทําให้ส่วนราชการทราบว่ามีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่ ดังนี้ 
          1.1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้
จังหวัด บรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่  
          1.2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มี
การวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อ
ลดช่องว่างดังกล่าวหรือไม่  
          1.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้ได้มาพัฒนา
และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อความคงอยู่และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) หรือไม่  
          1.4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
หรือไม่ นอกจากนี้ยงัรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางานหรือไม่  

มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  
หมายถึง กิจกรรมและกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่  
          2.1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มี
ความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) หรือไม่ 
          2.2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใช้
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริงหรือไม่             



 

2.3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของ
ส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value 
for Money) หรือไม่ 
          2.4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) หรือไม่ 

มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ หรือไม่ เพียงใด  
          3.1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการ
บรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการหรือไม่  
          3.2) ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่  
          3.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge 
Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและ
เปูาหมายของส่วนราชการหรือไม่ 
          3.4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ
คุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมี
ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของ
ส่วนราชการหรือไม่  

 มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการ  
          4.1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความ สามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
หรือไม่  
          4.2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกําหนดให้ความพร้อมรับ
ผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่ 

มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย 
แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
          5.1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงาน และบรรยากาศ
การทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึง
จะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือไม่ 
          5.2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการหรือไม่  
           5.3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วน
ราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่  



 

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิต ิเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทําให้ส่วนราชการ
ใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการ
ดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว  และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ  

2. ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ (CriticalSuccess Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงานโครงการ มาตรการ
และการดําเนินการต่างๆ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทําให้ส่วนราชการและจังหวัด บรรลุมาตรฐาน
ความสําเร็จ 

3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ (Measuresand Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บ่งชี้ว่าส่วน
ราชการและจังหวัด มีความคืบหน้าในการดําเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสําเร็จจนบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้มากน้อย เพียงใด 

4. ผลการดําเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่า ส่วนราชการและจังหวัดได้
ดําเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการและ มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานแห่งความสําเร็จ 
 

ประโยชน์ของ HR Scorecard 
 

1. ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการของตนเอง และสามารถบริหาร
กําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการได้ 

2. สร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการอันจะนําไปสู่สมรรถนะ
ที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการ 

3. ช่วยกําหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง 

4. เป็นกลไกที่เชื่อมโยงให้การบริหารทรัพยากรบุคคล   ทั้งในระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์  และระดับ
ปฏิบัติการให้มีความประสานสอดคล้องกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามหน้าที่ความรับ

ผิ ดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลประจ ันตคาม
 

หนวยงานทรบผดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน
ตคาม

 
 

 ความรบผดชอบ 
1. กําหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนอัตรากําลังคน 
2. การนํายุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนไปสู่การปฏิบัติ 
3. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 กําลังคน 
4. จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 

 ตําบลประจันตคาม
5. จัดทําฐานข้อมูลกําลังคน 
6. แผนการฝึกอบรม 
7. การประเมินสมรรถนะและผลงานบุคคลในองค์กร 
8. เสนอความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรต่อ ก.อบต.จังหวัด    
ปราจ ีนบุรี ปรา 
9. ติดตามผลการบริหารงานบุคคลตามแผนอัตรากําลัง รวมถึงงาน 

 บริหารงานบุคคลซึ่งอยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วน 
 ตําบล  เช่น
 - การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
 - การเลื่อนข้ันเงินเดือน
 - การดําเนินการทางวินัย

 
 
 



 

โครงสร้างส่วนราชการ ของ อบต.ประจันตคาม 
 

 
 

 
                                                                                          ปลัด อบต. 
               (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
     
          
                                                                                              
         
          
 
              
                
  
 
 
 
  
 
         
       

 
 

 

นายกองคการบรหารสวนตาบลประจันตคาม 

ส านักงานปลดั 

- งานบริหารทัว่ไป 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี 

- งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาชุมชน 

- งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

 
 

กองคลัง 

- งานการเงิน 

- งานการบญัชี 

- งานพฒันาจดัเก็บรายได ้

- งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 

- งานสารบรรณ 

 

กองช่าง 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานสารบรรณ 

 

กองการศึกษาฯ 

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

- งานกีฬาและนนัทนาการ 
- งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

- งานสารบรรณ 

 



 

ขั้นตอนของกระบวนการ (Work Flow) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสรรหาบุคลากร 

บรรจุเข้ารับราชการ/ 
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

การเริม่ต้นงาน 
1. การทดลองงาน   2. การปฐมนิเทศ 
3. ระบบพี่เลีย้ง      4. วัฒนธรรมขององค์การ 

การสรรหาบุคลากร 
ภายในองค์กร 

คัดเลือกบุคลากรบรรจุเป็น 
- ข้าราชการ 
- พนักงานจ้าง 

การสรรหาบุคลากร 
ภายนอกองค์กร 

1. รับสมัคร          2. กรอกใบสมัคร 
3. สอบคัดเลือก    4. การสอบสัมภาษณ ์
5. การสอบประวตัิ 6. การตรวจสขุภาพ 
7. การับเข้าท างาน 

1. ค าแนะน าจากบุคลากร 
2. บุคคลที่เคยปฏิบัติงานกับองค์กร 
3. บุคคลที่ดินเข้ามาสมคัรงานกับองค์กร 
4. ประกาศรับสมัคร 
5. ส านักงานจัดหางาน 
6. วิธีการอื่นๆ 

การพัฒนาบุคลากร 
ในองค์กร 

 -  การฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ  
ศักยภาพ  และทัศนคติให้แก่บุคลากรขององค์การ 
  

การรักษาบุคลากร 
ในองค์กร 

1. มีระบบการประเมินผลการปฏบิัติงานท่ียุติธรรม 
2. ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏบิัติงาน 
3. ค่าตอบแทนพิเศษ 
4. สวัสดิการในองค์การ เช่น ด้านสุขภาพ ความปลอดภยั  การศึกษา 
การให้ค าปรึกษา  นันทนาการ  และอื่นๆ 



 
            กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

คุณภาพชีวิต : ความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน 

ความพร้อมรับผิดในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

 
มาตรฐานความส าเร็จ 

 

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 



 
การจัดการงานบุคคล (Prosonal Management) 
1. การจัดการงานบุคคลประกอบด้วยเป้าหมายของการจัดการงานบุคคล คือ 
     1. จัดสรรงบประมาณให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม 
     2. ส่งเสริมบุคคลให้ทํางานได้เต็มตามศักยภาพ 
2. การจัดสรรบุคคลให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคคลทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพิจารณา
คุณสมบัติ และคุณลักษณะของบุคคลว่า ตรงกับตําแหน่งหน้าที่การงานหรือไม่ นอกจากจะพิจารณาจาก
ตําแหน่ง / หน้าที่แล้ว การจัดการงานบุคคลต้องจัดทํารายละเอียดของหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ  
(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 ตรงกับหน้าที่การงานหรือพ้ืนฐานการพัฒนา/
ฝึกอบรม ให้มีความสามารถในการทํางานในหน้าที่ 
     2. การผ่านการฝึกอบรม บุคคลที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นประโยชน์กับหน้าที่ย่อม
ทําให้องค์กรได้ประโยชน์มากขึ้น เช่น หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน หลักสูตรความเป็นผู้นํา เป็นต้น 
     3. ความสามารถในเชิงปฏิบัติการ หรือทักษะ เช่น ความสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้กี่โปรแกรม ขับ
รถประเภทใด พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้นาทีละกี่คํา หรือพูดภาษาต่างประเทศได้ 
    4. ประสบการณ์การทํางานที่เคยผ่านมาก่อน เช่น เคยปฏิบัติงานเป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยใน
โรงงาน ฝึกงานกับฝุายซ่อมบํารุงมาแล้ว 2 เดือน  
4. การส่งเสริมบุคคลให้ท างานเต็มศักยภาพ ที่เขามีอยู่ ฝุายบริหารงานบุคคลต้องดําเนินการดังนี้ 
     1. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รับเข้ามาทํางานใหม่ ฝึกอบรม และพัฒนาต่อไปเมื่อ
ต้องมีการปรับปรุงการทํางาน 
     2. มอบหมายหน้าที่ต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม 
     3. พนักงานรู้เกณฑ์การประเมินตนเอง และประเมินผลงานคุณภาพของหน่วยงานเพื่อให้พนักงานเกิด
ความตระหนักในความรับผิดชอบของตนเอง 
     4. มีรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้สร้างผลงานคุณภาพ 
     5. เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถหรือเสนอแนะปรับปรุงงาน หรือสร้างวิธีการใหม่ๆ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงงาน 
     6. ให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในงานอาชีพ 
5. การฝึกอบรม (Training)  มีความสําคัญต่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าการปรับปรุงงานจะเกิด
จากความต้องการของฝุายบริหารหรือของพนักงาน การปรับปรุงงานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน 
การใช้เทคโนโลยี หรือเปลี่ยนหน้าที่  ทําให้ต้องมีการฝึกอบรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
     1. จัดทําหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับการพัฒนางาน 
     2. จัดหาวิทยากรที่มีความสามารถตรงกับเปูาหมายการฝึกอบรม 
     3. ประเมินผลการฝึกอบรมเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม และได้ทํางานแล้ว 



 
6. สร้างความตระหนัก(Amareness)  ต่อการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพขององค์กรโดยฝุาย
บริหารงานบุคคลต้องให้พนักงานรับรู้เข้าใจและทําตามดังต่อไปนี้ 
     1. วิสัยทัศน์ขององค์กร 
     2. นโยบายคุณภาพ 
     3. วัตถุประสงค์คุณภาพ 
     4. ระบบการบริหารงานคุณภาพการสร้างความตระหนัก  ทําได้โดยการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรม
กลุ่มคุณภาพ 
7. การประเมินผลงานบุคคลมีหลักการประเมินดังนี้ 
     1. ประเมินผลสําเร็จของงานตามท่ีมอบหมาย 
     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มอบหมาย 
     3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือองค์กร 
     4. ความเป็นผู้นํา 
     5. การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการทํางานหรืออ่ืนๆ ที่แต่ละองค์กรจะให้ความสําคัญ 
8. การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยยืดหลักการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
     1. ตําแหน่งหน้าที่ของงาน 
     2. ขอบข่ายความรับผิดชอบ 
     3. ความยากง่ายของงานที่ปฏิบัติ 
     4. ช่วงเวลาการทํางาน 
     5. ความเสี่ยงภัยหรืออ่ืนๆ ที่แต่ละองค์กรเห็นว่าควรนํามาพิจารณา 
9. การส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ โดยใช้หลักการดังนี้ 
     1. ข้าราชการและพนักงานมีส่วนร่วมด้วยการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น 
     2. ข้าราชการและพนักงานมีความสามัคคีร่วมมือกัน 
     3. ข้าราชการและพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
     4. ข้าราชการและพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อฝุายบริหาร 
     5. ฝุายบริหาร  ข้าราชการและพนักงานต่างให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน 
 

การจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Management)  
1. ขอบข่ายของโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ได้แก ่
     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 ทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเปูาหมายของระบบบริหารงานคุณภาพ 
     2.2 การบํารุงรักษาให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีอายุการใช้งานได้ยามนาน มีประสิทธิภาพและมีความพอเพียง
กับการใช้ โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือระบบอํานวยความสะดวก
ต้องการระบบการดูแลและบํารุงรักษาอย่างถูกต้อง ดังนั้นการจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต้องนําระบบ 
"การบํารุงรักษาแบบมีส่วนร่วม" มาใช้เพ่ือให้การบํารุงรักษามีประสิทธิภาพมากพอกับการอํานวยความ
สะดวก ให้การทํางานเกิดคุณภาพ 
     2.3 การจัดสรรพื้นที่การใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
          1. ความต่อเนื่องของการทํางาน 



 
          2. การติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับการทํางานต้องคํานึงถึงหลักการยุทธศาสตร์ คือการ
ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร / อุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมกับสมรรถนะของคนงาน และสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ  โดยคํานึงถึง 
             ก. ความสมดุล ระหว่างเครื่องจักรกับร่างกายของผู้ใช้เครื่อง การขาดความสมดุล ทําให้เกิดผลเสีย
ดังนี้ 
                - เกิดความไม่สะดวก 
                - เกิดความเม่ือยล้า 
                - เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ 
            ข. ความสามารถรับรู้ระบบการทํางานของเครื่องจักร 
            ค. ความสามารถในการประมวนผลข้อมูลจากเครื่องจักร หรือสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เครื่องจักรมี
ประสิทธิภาพอย่างไร มีการขัดข้องส่วนใด หรือความเร็วของเครื่องจักร เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 
     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 
        - การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
2. หลักการจัดการด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน 
    2.1 หลักการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย 
         1. หลักการแห่งความปลอดภัย  ต้องย้อนกลับไปที่การจัดทรัพยากรและการจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  การจัดการทั้งสองส่วน ต้องสร้างสภาพแวดล้อมของการทํางานให้เกิดความปลอดภัย 
         2. หลักการรักษาอาชีวอนามัย คือการคํานึงถึงคุณภาพสุขภาพอนามัยของข้าราชการและพนักงาน
ในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสุขภาพอนามัยของพนักงานมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ 
            - เวลาการทํางาน 
            - ระบบการระบายอากาศ อุณหภูมิและความชื้น  
            - หลักการอํานวยความสะดวกในการทํางาน การจัดสภาพแวดล้อมของการทํางานที่ดีนอกจาก



 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว พนักงานก็มีความสุขและมีกําลังใจในการทํางาน 
    2.2 หลักการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย 
         1. ทัศนคติของข้าราชการและพนักงานต่อองค์กร  
         2. มีระบบปูองกันและแก้ไขความขัดแย้งภายในองค์กร 
         3. ตอบแทนคุณภาพการทํางานเมื่อพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
         4. บริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใสยุติธรรม 
         5. มีผู้นําที่เข้มแข็ง สามารถ ฉลาด และเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

วิสัยทัศน์

 “ท่าช้างเป็นชุมชนที่น่าอยู่  การเกษตรก้าวไกล  พลานามัยสมบูรณ์  เป็นสังคมฐานความรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 
 เป็นสังคมที่น่าอยู่ หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตําบลประจ ันตคาม  มีเศรษฐกิจดี  ประชาชนมีการกินดี  

อยู่ดี  สาธารณูปโภคครบถ้วน  สภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณธรรมเป็นสังคมที่ปราศจากยาเสพติดมี 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

 การเกษตรก้าวไกล หมายถึง  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่  เพ่ือนํามาปรับปรุงผลผลิตของชุมชนให้มีคุณภาพ  สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได ้

 พลานามัยสมบูรณ์ หมายถึง  การที่ประชาชนในชุมชนนอกจากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว  
ประชาชนในชุมชนต้องมีสุขภาพดี  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 

 เป็นสังคมฐานความรู้   หมายถึง  ประชาชนมีความสนใจในการเรียนรู้  สิ่งใหม่ๆ  เพ่ือนําความรู้นั้น 
มาพัฒนาชุมชน  พัฒนาตนเอง  ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 

 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน   หมายถึง  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  สามารถประกอบกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจได้สะดวกมากขึ้น  และประชาชนในอาเซียนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการ 
เสริมสร้างความเชื่อโยงระหว่างกันในอาเซียน  ใน 3  มิติ  คือ  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านกฎระเบียบ  
และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน

ยุทธศาสตร์ 
๑)  ด้านเมืองน่าอยู่ 
2)  ด้านการพัฒนาการเกษตรก้าวหน้าแบบยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3)  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและสังคมฐานความรู้ 
4)  ด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
5)  ด้านการมีสุขภาพอนามัยดี 
6)  ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
7)  ด้านการพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน 
8)  ด้านการพัฒนาด้านพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง  การบริหารการจัดการและการ 

       พัฒนาบุคลากร 

พันธกิจ 
  1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ มีรายได้  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสใน 
สังคมได้รับการดูแลเอาใจใส่และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 2) พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลประจ ันตคาม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์ 
ที่สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากมลภาวะ 

 3) องค์การบริหารส่วนตําบลประจ ันตคาม  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตามความต้องการของประชาชนภายใ
ต้ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด

 บทท 3 

ยทธศาสตรขององคการบรหารสวนตำบลประ

จันตคาม

 
 



 
  4) พัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเป็นการ
เรียนรู้  คิดเป็น  ทําเป็นและสามารถแก้ไขปัญหาเป็น 
  5) จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดย
ควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการขยายตัวของชุมชนเมือง 
  6) พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  มีจิตสํานึก  มีศักยภาพในการร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมกัน
รับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและพัฒนาชุมชนของตนเอง  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  7) ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นําท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
  8) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ช้าง  โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสํานึกท่ีดีในการปูองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สวยงามอย่างยั่งยืน 
  9) การรองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยว  การค้า  และการบริการ  หลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ในปี พ.ศ. 2558 

เป้าประสงค์ 
1.  การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่าง

ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.  เพ่ือส่งเสริมการปูองกันภัยฝุายพลเรือน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ การผลิต การจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่

ประชาชน 
5.  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
7.  เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  
8.  เพ่ือส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
9.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
10.เพ่ือส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
11.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

12.พัฒนาปรับปรุงและบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด 
1.  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมีประสิทธิภาพ  
2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 

3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต ดํารงชีวิตโดยยึดหลัก 

       เศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม 



 
6.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตร 
7.  มีแหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตรครอบคลุมทั่วถึงทั้งตําบล 
8.  ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
9.  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบํารุงรักษา 

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  
10.ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
11.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
12.ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
13.จํานวนถนน สะพาน ทางระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม 

แหล่งน้ําที่ได้ก่อสร้างปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมาย 
1.  การบริหาร งานขององค์การบริหารส่วนตําบล มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90/ป ี

     2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 80/ป ี
     3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ  80/ปี 
    4.  ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการดํารง ชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20/ป ี
     5.  ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20/ปี 
     6. ประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตร  ร้อยละ 70/ปี 
     7.  มีแหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตรครอบคลุมทั่วถึงทั้งตําบล รอ้ยละ 80/ปี 
     8.  ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน     ร้อยละ 90/ปี 
     9.  ขนบธรรม เนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบํารุงรักษา   
         เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20/ปี 
     10.ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20/ปี 
     11.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เพิ่มข้ึนร้อยละ 20/ปี 
     12.ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20/ปี 
     13.จํานวนถนน สะพาน ทางระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม 
แหล่งน้ําที่ได้ก่อสร้างปรับปรุงเพ่ิมข้ึน ปีละ 15 โครงการ 

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านบุคลากรและระบบงาน 
2.  การสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันสาธารณภัย 
4.  พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ โดยการฝึกอาชีพ ตลอดจนการค้าขาย การพาณิชย์ 

การอุตสาหกรรม และการบริการต่าง ๆ 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและเพ่ิมขีด 

         ความสามารถในการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ 
6.  สร้างความตระหนักให้กับประชาชน ได้รู้ถึงคุณค่าของการรักษาสภาพ แวดล้อมต่าง ๆ 

ทางธรรมชาติ  
7.  เสริมสร้างการเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ ที่มีผลต่อ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 



 
8.  เสริมสร้างการพัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.  จัดหาสถานที่และอบรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเกษตร

อย่างหลากหลาย 
10.ส่งเสริมและจัดหาน้ําเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึงทั้งตําบล 
11.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นสู่อาเซียน 
12.ส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ

ท้องถิ่น 
13.ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
14.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
15.ส่งเสริมให้ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตาม

  

  

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 16.เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 17.พัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
 18.จัดหาน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 19.ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อการบริการชุมชน 
 20.ขยายเขตไฟฟูา ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และจัดบริการไฟฟูาสาธารณะ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร  ์

 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  1 2 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะ 
เป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น  เพ่ือ 
เตรียมความพร้อมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรั บผลกระทบจากการ 
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน  สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี 
คุณภาพ  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย 
ฐานความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  จึงได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) คือประจันตคาม  
เป็นชุมชนที่น่า อยู่  การเกษตรก้าวไกล  พลานามัยสมบูรณ์  เป็นสังคมฐานความรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม

 มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ได้กําหนดไว้  8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 1.  ด้านเมืองน่าอยู่ 
 2.  ด้านการพัฒนาการเกษตรก้าวหน้าแบบยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและสังคมฐานความรู้ 
 4.  ด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 5.  ด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 6.  ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 7.  ด้านการพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน                                         
 8.  ด้านการพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
  
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อบต. 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 



 
 5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

-  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67)(1) 
-  ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68)(1) 
-  ให้มีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68)(2) 
-  ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68)(3) 
-  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16)(4) 
-  การสาธารณูปการ (มาตรา 16)(5) 
 

       5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  -  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67)(6) 
  -  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3) 
  -  ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
                     (มาตรา 68)(4) 
  -  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
                      (มาตรา 16)(10) 
  -  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16)(2) 
  -  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
                     (มาตรา 16)(5) 

   -  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16)(19) 
 5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

-  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67)(4) 
-  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
   (มาตรา 68) (8)        
-  การผังเมือง (มาตรา 68)(13)      

  -  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16)(3)    
   -  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(มาตรา 16)(17) 

   -  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16)(28)     
 5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี ้

-  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68)(6) 
-  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68)(5) 
-  บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68)(7) 
-  ให้มีตลาด (มาตรา 68)(10) 
-  การท่องเที่ยว (มาตรา 68)(12) 
-  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68)(11) 
-  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16)(6) 

   -  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16)(7)  
 5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

-  คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   (มาตรา67)(7) 



 
-  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล   
   ฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา 67)(2)       
-  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17)(12) 

 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     -  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
                       (มาตรา 67)(8) 
    -  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67)(5) 
     -  การจัดการศึกษา (มาตรา 16)(9) 

-  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
   (มาตรา 17(18) 

 5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

-  สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น            
   (มาตรา 45)(3) 
-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร (มาตรา 67)(9) 
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16)(16) 
-  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น           (มาตรา 17)(3) 
-  การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17)(16) 

 ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ประกอบด้วยการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68  หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่6)  พ.ศ. 2552 
                    มาตรา 16,17 และ 45   หมายถึง  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่ 
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  

   “ท่าช้างเป็นชุมชนที่น่าอยู่  การเกษตรก้าวไกล   

          พลานามัยสมบูรณ์  เป็นสังคมฐานความรู้   

                     มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 

 

เมืองน่าอยู ่

พฒันาระบบการศึกษา
และสงัคมฐานความรู้ 

พฒันาการเกษตรกา้วหนา้อยา่ง
ย ัง่ยืนโดยยดึหลดัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

การสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุคน
พิการ และผูด้อ้ยโอกาสทาง

สงัคม 

การมีสุขภาพอนามยัดี 
การอนุรักษแ์ละส่งเสริม

วฒันธรรมประเพณี 

การพฒันาและสร้างโอกาสใน
ชุมชน 

พฒันาประสิทธิภาพทางการเมือง 
และพฒันาบุคลากร 



 
 

 

นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ ันตคาม 
 1.  ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม ให้มีทัศนคติ ความรู้ 

ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลประจ ันตคาม 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความโปร่งใส และต้องตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 นโยบายแนวปฏิบัติเพื่อผลผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลของ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประจ ันตคาม

 1.  ผลักดันการทํางานเป็นทีมและการทํางาน Cross Function ควบคู่กับการเร่งเสริมสร้างขีด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าต่อเนื่องทั้งในเรื่องของหลักการ ระบบวิธีการ และความ
ชํานาญอ่ืน ๆ (Capacity Building) 
 2.  จัดให้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันภายในองค์กร (จากผู้บริหารระดับสูง สู่
ระดับกลาง และสู่ระดับปฏิบัติการ) ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการทํางานด้วยความรู้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 3.  จัดอบรมเชิงสัมมนาและเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลประจ ันตคาม  
เพ่ือ ยกระดับความชํานาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ และ ประสบการณ์ฯ 
เข้าร่วม สัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในกับบุคลากรภายนอกขององค์กร  
อันจะนําไปสู่การ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 4.  จัดหาและติดตั้งระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารโครงการทั้งจาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  โดยติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัยภายในองค์กรและ
สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง 

 5.  สร้างจิตสํานึกให้พนักงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  และสร้างความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานตามแนวทาง “ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม”

นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  

(Leaning Organization) ให้เกิดข้ึนภายในองค์การบริการส่วนตําบลประจ ันตคาม

 2.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  (Leaning Organization) ให้เกิดขึ้น 
ภายในองค์การบริการส่วนตําบลประจ ันตคาม

 
 
 
 
 

 บทท 4 
นโยบายดานการบรหารทรพยากรมนษยองคการบรหารสวนตาบลประจ ัน 
ตคาม  และการกาหนดโครงสรางสวนราชการ



 
การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน 

 เพ่ือรองรับภารกิจตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของตําบลท่าช้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดกลาง มีโครงสร้างส่วนราชการ   4  ส่วน  ประกอบด้วย 
 1. สํานักงานปลัด  
 2. กองคลัง 
 3. กองช่าง   
 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การกําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ  จํานวนตําแหน่ง  และระดับตําแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ ประกอบด้วย 
1. ส านักงานปลัด อบต.  
  -  หัวหน้าสํานักปลัด  อํานวยการท้องถิ่น ต้น    จํานวน  1  อัตรา 
  -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา 
  -  นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ    จํานวน  1  อัตรา 
  -  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ    จํานวน  1  อัตรา 
  -  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน    จํานวน  1  อัตรา 
  -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ลูกจ้างประจํา)           จํานวน  1  อัตรา 
  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จํานวน  4  อัตรา 
  -  พนักงานจ้างทั่วไป     จํานวน  7  อัตรา 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลประจ ันตคาม  ด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 1.  ด้านเมืองน่าอยู่ 
 2.  ด้านการพัฒนาการเกษตรก้าวหน้าแบบยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและสังคมฐานความรู ้
 4.  ด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 5.  ด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 6.  ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 7.  ด้านการพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน

  8.  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง  การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2.  กองคลัง  
  -  ผู้อํานวยการกองคลัง อํานวยการท้องถิ่น ต้น  จํานวน  1  อัตรา 
  -  นักวิชาการพัสดุ  ชํานาญการ    จํานวน  1  อัตรา 
  -  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ   จํานวน  1  อัตรา 
  -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ชํานาญงาน   จํานวน  1  อัตรา 
  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จํานวน  2  อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป     จํานวน  2  อัตรา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลประจ ันตคาม  ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  ด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 2.  ด้านการพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
 3.  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง  การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 



 
3.  กองช่าง 

  -  ผู้อํานวยการกองช่าง อํานวยการท้องถิ่น ต้น  จํานวน  1  อัตรา 
  -  นายช่างโยธา  (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)(ว่าง)  จํานวน  1  อัตรา 
  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  3  อัตรา 
  -  พนักงานจ้างทั่วไป     จํานวน  2  อัตรา 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลประจ ันตคาม ด้าน ต่าง ๆ ดังนี ้
 1.  ด้านเมืองน่าอยู่ 
 2.  ด้านการพัฒนาการเกษตรก้าวหน้าแบบยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 4.  ด้านการพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
 5.  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง  การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

4.  กองการศึกษา  
  - ผู้อํานวยการกองการศึกษา อํานวยการท้องถิ่น ต้น  จํานวน 1 อัตรา 
  - นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ     จํานวน 1 อัตรา 
  - ผู้อํานวยการสถานศึกษา     จํานวน 1 อัตรา 
  - คร ู       จํานวน 1 อัตรา 
  - ครูผู้ดูแลเด็ก       จํานวน 3 อัตรา 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)          จํานวน 3 อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป     จํานวน 1 อัตรา 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.  ด้านเมืองน่าอยู่ 
  2.  ด้านการพัฒนาการเกษตรก้าวหน้าแบบยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและสังคมฐานความรู้ 
  4.  ด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  5.  ด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  6.  ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  7.  ด้านการพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
  8.  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง  การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ดังนี ้

 1. แต่งตั้งคณะท างาน  
องค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคามได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํานโยบายและแผลกลยุทธ์การ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลประจ ันตคาม ที่ 348/2561 
เมื่อวันท  ี ่29 สิงหาคม 2561 ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย
     ประธานกรรมการ 
             กรรมการ 

   กรรมการ 
   กรรมการ  
   กรรมการ 
       กรรมการ/เลขานุการ 

 
 

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
2.   หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ 
3.  ผู้อํานวยการกองคลัง 
4.  ผู้อํานวยการกองช่าง 
5.  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
6.  ผู้รับผิดชอบด้านงานทรัพยากรบุคคล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ดูแล  รับผิดชอบ ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์  ประเมินผล  รวมถึงเสนอแนะปัญหา  

ข้อขัดข้อง  การปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง    
2. ประชุมคณะท างาน 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงได้มีการ
ประชุมคณะทํางาน เพ่ือทบทวนเปูาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อม
สรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การ
สรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก 
ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กําหนดไว้ 

3.  คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

 3.1  การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผล
การวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR 
และการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล  

  3.2  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการ 
บรรลุเปูาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  

 3.3  การกําหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเปูาประสงค์ 

 
 บทท 5 

ขั้นตอนจัดทาแผนกลยุทธการบริหารทร ัพยากรบคคล 
 องค ์การบรหิารส่วนตำบลประจันตคาม

 



 
3.4 การจดัทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา 

แผนงาน/โครงการรองรับ 
    3.5  การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.  
3.6  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
                  3.6  การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  
 4.  การด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  
              4.1  คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้กําหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา   ให้เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ
นําการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสําเร็จ จึงต้องมี
การจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์
ดังกล่าว คณะทํางานฯ ไดน้ําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง  จาก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงแผนฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 จุดแข็ง (Streng : S) 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละตําแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้าง/การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน และการจัด

โครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
4. บุคลากรมมีนุษย์สัมพันธ์ทํางานแบบฉันท์พ่ีน้อง 
5. บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงาน 

 จุดอ่อน (Weaknesses : W)        
1. บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
2. บุคลากรขาดความรู้ความชํานาญเป็นบางเรื่อง 
3. บุคลากรยังขาดการประเมินผลของแต่ละฝุายงาน 

 โอกาส (0pportunities : O) 
1. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคคลากร จากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานบุคคลในระดับอําเภอ และจังหวัด 

 อุปสรรค (Threats : T)          
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ 
2. ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาในการพัฒนาในหน่วยงาน 
3. นโยบายในการบริหารงานบุคคลมีการของส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีความชัดเจน

กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทําให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน
ในการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  6 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ระดับบุคลากร 



 
 

ตารางการแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) 
ระดับบุคลากร 

จุดแข็ง(Strengths) 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
แต่ละตําแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้าง/การ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน และการจัด
โครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
4. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ทํางานแบบฉันท์พ่ีน้อง 
บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ของหน่วยงาน 
5. บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานของหน่วยงาน 
 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น 
2. บุคลากรขาดความรู้ความชํานาญเป็นบาง
เรื่อง 
3. บุคลากรยังขาดการประเมินผลของแต่ละ
ฝุายงาน 
 

โอกาส(Opportunities) 
1. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคคลากร 
จากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มีการสร้างเครือขา่ยในการปฏิบัติงานบุคคลใน
ระดับอําเภอ และจังหวัด 
 

อุปสรรค(Threats) 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนา
บุคลากรอย่างเพียงพอ 
2. ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาในการพัฒนาใน
หน่วยงาน 
นโยบายในการบริหารงานบุคคลมีการของ
ส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีความ
ชัดเจนกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มี3. การ
ปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทําให้ศึกษาไม่ทันขาด
ความชัดเจนในการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า  

 
1.1 ด้านกระบวนงาน  
1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12.  

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

นาเอาระบบ IT  เขามาชวยในการปฏบตงานในดานตางๆ เชน ระบบการเรยนรรดวยตนเอง  การจดองค 
ความรในองคกร(KM) การจดเกบขอมล การฝกอบรมบคลากร หรอความรเกยวกบการปฏบตงานทาให 
สามารถทางานทดแทนกนได 
มประมวลคาถาม-คาตอบ แยกตามหมวดหมของประเดนปญหาเปนกรณศกษา เพราะจะทาใหองคการ 
บรหารสวนตาบลทาชางไมตองเสยเวลาในการตอบปญหา 
การออกระเบยบตองมหลกเกณฑทชดเจน วธปฏบตชดเจนไมคลมเครอ รวมถงการอบรม ชแจงให 
สานกงานทองถนจงหวดเขาถงหลกระเบยบตามเจตนารมณของผออกระเบยบนนๆ อยางแทจรง เพอทจะ 
ถายทอดใหกบผปฏบตไดอยางแทจรงดวย 
การออกระเบยบตองใหมการระดมสมอง ของหนวยงานผปฏบตไมคดคนเดยว ใชหลกการมสวนรวม 
ยดประชาชนเปนศนยกลางในการทางานและบรณาการกบทกภาคสวน 
จดระบบการถายทอดความรทางดานวชาการและเทคโนโลย 
มระบบฐานขอมลในการปฏบตงานทถกตอง ทนสมย และเพยงพอ 
กระจายอานาจดานการบรหารทรพยากรบคคลใหมความคลองตวในการปฏบตงานมากขน 
สรางเสนทางความกาวหนาในอาชพขาราชการทชดเจน 
ลดขนตอนการทางานใหมความรวดเรว กระชบ ถกตอง กระจายอานาจในการบรหารงานทรพยากรบคคล 
ใหแกผบงคบบญชาในแตละระดบมากขนสงเสรมใหพนกงานมสมรรถนะสงสามารถเปนตวแทนขององคกา
รบรหารสวนตาบลประจันตคาม ไดในทกดาน ทกกจกรรม 
มระบบการประเมนผลการปฏบตงานทเทยงตรง เชอถอได 
มระบบการบรหารงานบคคลทเนนระบบคณธรรม เชน การคดเลอกคนเขารบการฝกอบรมในหลกสตร 
ตางๆ การคดเลอกคนเขาสตาแหนง 
กระบวนงานมความชดเจน และสามารถนาไปปฏบตไดอยางมประสทธภาพ 
ขาราชการเขาใจบทบาทความเชอมโยงกระบวนงานของหนวยงานทเกยวของกบกระบวนงานตนเอง 
ปรมาณคนตองเหมาะสมกบปรมาณงาน 
มระบบฐานขอมลทรพยากรบคคลทถกตองแมนยา สามารถนาไปประกอบการตดสนใจ   และบรหาร 
ราชการไดอยางชดเจน รวดเรว

 
1.2 ด้านบุคลากร 
1.  พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

       เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน มีความ สามารถ มี
ทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน 
     ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผิดชอบ   
     สุข =   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน 
 

2. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิ ธีการปฏิบัติงานให้แก่



 
บุคคลอื่น ๆ ได ้

4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ   
5. เพ่ิมขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ 

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  
10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
1.3 ด้านทรัพยากร 
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)  สามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 

ให้ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ     

เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 
1.4  
 

ดานลกคา/ผรบบรการหรอผไดรบผลกระทบภายนอกองคกร 

 องคการบรหารสวนตาบลประจ ันตคาม
1.  
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

องคการบรหารสวนตาบลประจันตคาม ยดหลกการบรหารกจการบานเมองทด (ธรรมาภบาล) 
ในการบรหารงาน สามารถใหบรการสาธารณะไดอยางมประสทธภาพ ประสทธผล 
เปนประโยชนตอประชาชน อยางแทจรง 
บคลากรองคการบรหารสวนตาบลประจันตคาม  มความรความเขาใจ สามารถนาไปปฏบตไดอยาง 
มประสทธภาพ และเกดประสทธผล ประหยด และคมคา 
สามารถใหบรการแกประชาชนไดอยางมมาตรฐานมคณภาพและเปนมออาชพ 
องคการบรหารสวนตาบลทาชาง จะตองดาเนนการตามระเบยบโดยเครงครด 
มระบบการเสรมสรางความรใหแกผบรหาร/บคลากรทองถนใหเปนผทมความเชยวชาญ 
ในการพฒนาตาบลประจันตคาม
องคการบรหารสวนตาบลประจันตคามรับฟัง และนาความคดเหนของประชาชนมาใชในการดาเนนงาน
 
 
 
 



 
  ประชาชน 
1. 

2.  

3.  

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

ประชาชนใหความสาคญกบการมสวนรวม การสรางจตสานก และการเขารวมในการดาเนนงาน    ของ 
องคการบรหารสวนตาบลประจันตคาม
ประชาชนเขามามสวนรวมทางการเมองมากขน ทาใหการปฏบตงานขององคการบรหารสวนตาบล 
ทาชาง ทางานไดสะดวกยงขน 
ประชาชนตระหนกถงการมสวนรวมในการตรวจสอบการบรหารงานขององคการบรหารสวนตาบล 
ประจ ันตคาม 

 สิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุด 
การสงเสรมการจดการความรขององคกรทงการเรยนรดวยตนเองและการจดองคความรภายในองคกร 
พฒนาบคลากรใหมความรอบรในภารกจของหนวยงานและสามารถทางานทดแทนกนได 
สรางผบรหารทกระดบใหเปนผนาในการบรหารเปลยนแปลง รวมทงปรบเปลยนทศนคต 
วสยทศน ของบคลากรในองคกรใหพรอมรบตอการบรหารการเปลยนแปลง 
พฒนาความรเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนอง 
การสรางองคกรให “จวแตแจว” เชน การสรางบคลากรทมอยอยางจากดใหมคณภาพ 
การสรางระบบเครอขายสารสนเทศและระบบฐานขอมลใหครอบคลมและงายตอการเขาถงและการนาไปใช 
ประโยชน 
บคลากรทกระดบ มความโปรงใส ตรวจสอบได 
มการพฒนาขาราชการอยางสมาเสมอเพอใหสอดคลองกบสภาพการณทเปลยนไปในยคโลกาภวฒน 
การสราง Service Mind ใหบคลากร “ยมแยมแจมใส เตมใจใหบรการ ประสานประโยชน” 
สรางและพฒนาขาราชการใหมความสามารถสง เปนมออาชพ 
สรางจตสานกใหขาราชการในทกระดบเปนขาราชการทด มคณธรรม จรยธรรม 
จดสภาพแวดลอมการทางาน และสวสดการทเหมาะสมใหกบบคลากรเพอเปนแรงจงใจในการทางาน

 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8.  
9. 
10. 
11. 

 คาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน อบต.ประจันตคาม 
ยดหลกสมรรถนะและผลสมฤทธของงานในการประเมนบคลากร 
พฒนาศกยภาพของผบรหารอยางตอเนองเพอใหมการปรบเปลยนวฒนธรรมการทางาน 
ผลกดนใหเกดบรรยากาศการทางานในลกษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคณธรรม 
ในการบรหารงานบคคล 
มการเผยแพรขอมล ขาวสาร ดานการบรหารทรพยากรบคคลผานชองทางตางๆ อยางสมาเสมอ 
และเปนปจจบน 
มการนเทศงาน/การอบรมสมมนา เพอเผยแพรความรเกยวกบการบรหารงานบคคลสมยใหม   
ทสอดคลองกบแนวโนมของการบรหารทรพยากรบคคลในอนาคต 
มการจดทาฐานขอมลบคคลทถกตอง ทนสมย โดยทขาราชการสามารถตรวจสอบขอมลได 
ดวยตนเองผานเครอขายระบบอนเตอรเนต 
การกาหนดเสนทางความกาวหนาในอาชพ  ควรมความชดเจนโดยกาหนดแผนไวลวงหนา 
สรางขวญกาลงใจ สวสดการ คาตอบแทน การเลอนตาแหนง การแตงตง (ยาย) การอบรมศกษาดงาน 
มการกาหนดเสนทางความกาวหนาอยางชดเจน เพอสรางหลกประกนและแรงจงใจใหแกบคลากร 
สรางผบรหารใหเปนผนาในการบรหารเปลยนแปลง 
การรกษาคนในองคกรทมประสทธภาพใหอยกบหนวยงาน (Retention)



 
12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เช่น  เรื่องเงินโบนัส 
13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงต้าน/อุปสรรค 
1. การจํากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออํานวยในการสร้าง 
    ความก้าวหน้า 

 แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 

3. นโยบายรัฐบาล/กรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน/อบต.ประจันตคาม

3. โครงสร้างการบริหารงานของ อบต.  

  4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดทําฐานข้อมูลอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ 

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสร้าง 

   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 

 
 บทท  7 

การกาหนดประเดนยทธศาสตรดานการบรหารทรพยากรบคคล 
 องคการบรหารสวนตาบลประจันตคาม



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการวางแผนอัตรา   
    กําลังและการปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับ 
    ภารกิจ 

1. ถูกจํากัดด้านอัตรากําลังจากจากนโยบาย 
    ภายนอกองค์กร 
     

2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
   ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)  
    ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
    หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า 

 4. อัตรากําลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
   งานที่ได้รับมอบหมาย 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถ่ายโอน 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคล้อง 
   กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้ 
    เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด 

2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม 
   การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม่ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
   ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทํางานให้ 
    เหมาะสมกับภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 
    คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ 
     บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร      
     ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง   
     วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

                                     ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.ผู้บริหารของ อบต.ท่าช้าง ให้ความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนําไปใช้ 

    ในการปฏิบัติงาน 
2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
    เพียงพอ 

 3. ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
   ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 

2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
   เพียงพอ 

2. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้เกิด  
   ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช้  
   ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ 
    ครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต. 

4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตําแหน่ง 

4. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการ 
   บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ 
   ข้อมูล 

 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด 
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 
   กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
    การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT  

2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับการจัดทํา 
    เป็นฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4:  การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง                                
                                ไว้กับหน่วยงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน 1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ 

   ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
   ตําแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานกับ 
   หน่วยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ 
    มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทําให้ 
    อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ต่อเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผู้บริหารต้องมีความ 
    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 5 :  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและพนักงานของ

                                    อบต.ประจันตคาม

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการด้านการปูองกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
   ของข้าราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้ 
   วิธีการเดิมๆ ทําให้ไม่น่าสนใจ 

3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ 
   หน่วยงานอื่นอย่างสม่ําเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     
   องค์ความรู้ขององค์กร 

4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ 
   บคุลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   อย่างชัดเจน 

 5. ค่านิยมในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6. ไม่มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของข้าราชการ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
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 6 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม 
   ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
    เป็นหมวดหมู่ 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางใน 
    การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่ 
    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ 
   ตามสํานัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น 
   หมวดหมู่ 

 

3.  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 
     เข้าถึงองค์ความรู้ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
 

1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ 
    ความรู้ 

2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ 
   รวบรวม 

2. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว  
   ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 : การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อํานาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็น 
   ส่วนใหญ่   

 
 

3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
    สร้างภาวะผู้นําไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
    บุคลากรทุกกลุ่ม 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน 
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ 
   ดํารงชีวิต 

 

3. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

 แรงตาน/อปสรรค 
1. ระดบความสาเรจในการจดทาแผนสวสดการ  
บคลากร อบต.ประจ ันตคาม

2. ระดบความสาเรจในการสงเสรมและสนบสนน 
 ใหนาหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชใน 
 การทางานและดารงชวต 

3. ระดบความสาเรจในการจดทาแผนสวสดการ  
บคลากร อบต.ประจ ันตคาม

 
 สงทตองทาเพอลดแรงตาน 

1. วางแผนใชงบประมาณเพอการสงเสรม  
คณภาพชวตขาราชการและพนกงานอยางประหยด 
และม ีประสิทธภาพ 
2. สรางคานยมใหขาราชการโดยนาหลกปรชญา 

 เศรษฐกจพอเพยงมาใชเปนแนวทางในการ 
 ดารงชวต 

3. สารวจความพงพอใจ/ความตองการของ 
 ขาราชการตอการจดสวสดการตาง ๆ

 สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

2. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
 นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น 
 รปูธรรม 

3. มการแตงตงคณะทางานดานสวสดการของ อบต. 
ประจันตคาม
  

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

 

 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ 
   ดํารงชีวิต 

 

 ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ  
บุคลากร อบต.ประจ ันตคาม

2. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน 
 ให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
 การทํางานและดํารงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองค์กร 
 



 
 
 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตรากําลั ง
และปรับ อัตรากํ าลั ง ให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้
เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด 
3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4. จัดให้มีกระบวนการสร้ างและปรับ
วัฒนธรรมการทํ างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 

1 .  ส ร้ า งและปรั บกระบวนทั ศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดย 
คํ านึ ง ถึ ง วัฒนธรรมความคิ ดของ
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

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

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติ ง านด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

สรุปปัจจัยหลักแหง่ความส าเร็จเพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ข้อมูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การ พัฒนาระบบสร้ 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
มีสมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกพ่นักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของ
บุคคลในการทํางาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4.  ปรั บปรุ งและพัฒนาโครงการด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1.  บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู้ 
2.  มีแผนการจัดการความรู้ 
3.  รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดี
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 1 
ความ

สอดคล้อง 
เชิง

ยุทธศาสตร์ 
 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากําลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะ
งานเฉพาะตําแหน่ง 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลในระดับต่างๆ  
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับทราบผลการ
ดําเนินการหรือปัญหา
ต่างๆ 

2. จัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความกา้วหน้าให้ชัดเจน  (Career 
Path) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  
(Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2. โครงการการให้ทุนการศึกษา
แก่ข้าราชการ 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก 

3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดําเนินการ 
2. การประเมินผลการ
จัดทําสมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
2. แผนงานการหาความ

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดําเนินการ 



 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

  ต้องการในการฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้นํา
ความรู้และทักษะจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร 

  
 
 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร                
บุคคล 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทําฐานข้อมูล
บุคลากร กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น กลุ่ม
งาน/ฝุาย ในกองการ
เจ้าหน้าที่ บริษัทที่ปรึกษา 
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 



 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการจัดทําเป็นฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูลสาร
สน-เทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง ทางที่
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์
แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพ่ือแจ้งข้อ มูลที่จําเป็น
เร่งด่วน การจัดทําวารสารข่าว
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 
3. โครงการจัดทําคู่มือการ
บริหาร งานบุคคลภายในองค์กร 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 
 

1.  แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

 



 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

 

1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
กลุ่มงาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลขององค์กร 
 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามผล
การดําเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 

2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการสร้าง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ทํางานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพ่ือติดตาม
ผล 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
IT ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน 
IT แก่บุคลากร กองการ
เจ้าหน้าที่ 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 

4. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  ระดับความสําเร็จของจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้  งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดําเนินการ 

 



 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

5. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร 

 1. การรวบรวมองค์
ความรู้จากหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 6. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ 
รวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้
ด้วย 

ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้  

 
มิติที่ 4 

ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปร่งใส 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้ภาคประชาชน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
เบาะแสเฝูาระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝูา
ระวังทุจริตฯ  

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. การประเมินผล
โครงการ 
 



 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

2. มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
ของ อบต.ท่าช้าง 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่างชีวิต

กับการ
ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการ
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการของ อบต.ท่าช้าง 

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากร ของ อบต.ท่าช้าง 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการ
ภายใน อบต.ท่าช้าง 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 

งานบริหารทั่วไป 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล
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 จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
 

2.1  จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

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 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 
 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 
 
 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา 



 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.1 จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
2.1 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร 
2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทํา
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมใน
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

3. การพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT  ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 



 

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ อบต.
สามารถรักษาไว้ได้ 

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 
6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม 
6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

4.  ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการและพนักงานของ อบต.ท่าช้าง 
 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

5.  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
 

1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้ง
มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

6.1.1 ระดบความสาเรจของจดทา แผนการจดการ 
ความร 
6.2.1 จานวนองคความรทไดรบการรวบรวม 
6.3.1 ระดบความสาเรจของการเผยแพรองคความร 

1.1.1 ระดบความสาเรจในการจดทากระบวนงานใน 
การบรหารทรพยากรบคคลใหมความโปรงใส 
1.2.1 ระดบความสาเรจในการจดทามาตรฐาน 
จรยธรรมของบคลากรของ อบต. 

1.3.1 รอยละของบคลากรทเขาใจและปฏบตตาม 
คานยมของกรมสงเสรมการปกครองทองถน 

1.1.1 ระดบความสาเรจในการจดทาแผนสวสดการ 
บคลากรของ อบต.ประจันตคาม



 

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
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