ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
--------------------------------องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็น
ภารกิจ ที่ มีความหลากหลายและครอบคลุ มการดํ าเนิ นการในหลายด้ าน โดยเฉพาะการบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคล เป็ นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดัน
ยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสําเร็จ และถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
ดังนั้ น เพื่อให้ การบริห ารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ว นตําบลหนองบัว โคก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการทํางาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
จึงขอประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวโคก ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

(นางยุพิน มีหมู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
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คานา
องค์การบริ หารส่ว นตําบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็ นมิติอีกหนึ่งที่
จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสําเร็จ และ
ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่
วางเอาไว้
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็ นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวโคก ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกขึ้น
โดยได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด้าน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ได้แก่
1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้มีส่ วนร่ วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การจัดทํา เพื่อเปูาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน”
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
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บทที่ 1 บททั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
o วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ได้กาหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ดังนี้
“หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล
บริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองบั ว โคกได้ วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาส
อุ ป สรรค ในการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองบั ว โคก จึ ง ได้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นา
จํ านวน 5 ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวั ดชัยภูมิ และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอและทั่วถึง
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่มีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น
2. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุง
3. ร้อยละของแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรที่มีการปรับปรุง
กลยุทธ์
1. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
2. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค
3. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
ค่าเป้าหมาย
1. เส้นทางการคมนาคมได้รับการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 7 สาย
2. ประชาชนเข้าถึงการบริการจัดระบบสาธารณูปโภคของ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี
3. เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
3. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของรายได้จากการประกอบอาชีพ
2. ร้อยละของการดําเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร
3. ร้อยละของจํานวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์
1. กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้
2. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร
3. กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
1. จํานวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
2. กลุ่มอาชีพ/เกษตรกรในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน นําความรู้ไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของเกษตรกรทั้งหมด
3. จํานวนครัวเรือนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพึ่งตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน
ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
6. ส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
7. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการดําเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของการดําเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
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4.
5.
6.
7.
8.

ร้อยละของการส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมถึงการบําบัดฟื้นฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด

กลยุทธ์
1. กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
4. กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
5. กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
2. มีกิจกรรมที่ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อปี
3. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
4. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณะสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี
5. ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
7. ปัญหาความขัดแย้งด้านยาเสพติดอาชญากรรมในชุมชนลดลงมากกว่าร้อยละ 60 ต่อไป
8. เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีจิตสํานึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
2. เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม
3. เพื่อบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
กลยุทธ์
1. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ค่าเป้าหมาย
1. ปลูกหญ้าแฝก 1,500 ต้น/ปี หรือปลูกต้นไม้ 100 ต้น/ปี ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นประจําครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
3. ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย
3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาตรงตามความต้องการ
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
4. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์
1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
3. กลยุทธ์การพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี
4. กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้
คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละของการดําเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบล และได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต.
4. ร้อยละของการดําเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้
รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการทํากิจการพาณิชย์ของ อบต.
5. ร้อยละของการดําเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน
ค่าเป้าหมาย
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 100 เปอร์เซ็นต์
3. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต.
4. การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
5. ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในการบริการประชาชน
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
“เป็นตําบลเกษตรก้าวหน้า ผลผลิตพืชไร่มีคุณภาพ”
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวโคก
o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ป ระเทศในประชาคมอาเซียน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาขีด
ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
o ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
o ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
o ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของ อปท.ในเขตจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่
3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
o ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9

การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นจํานวนมาก เช่น หากกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือกําหนดฝุายมากจะทําให้
เกิดตําแหน่งอัตรากําลังคนเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะต้องมีไว้เพื่อรองรับ
ภารกิจของงานภายในส่วนราชการนั้ นๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ได้พิจารณาทบทวนว่าการ
กําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบันมี 1 สํานัก 4 กอง
1 หน่วย ประกอบด้วย
1.สํานักงานปลัด อบต.
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.กองสวัสดิการสังคม
6.หน่วยตรวจสอบภายใน
กําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่งให้ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดย
จะต้องคํานึงถึง การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกําหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภทเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก จะพิจารณาว่าตําแหน่งที่กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมการ
ทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40
ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก โดยจะต้องคํานึงถึงงานบางลักษณะเป็น
สําคัญ เช่น งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถ
กําหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคํานวณเวลาที่ใช้ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทําได้เพียงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบมากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคใน
เอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคํานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่าสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบัน มีลักษณะเป็น งานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจําเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย
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สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก มีความครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ แล้วว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ความจําเป็นพื้นฐาน และความต้องการของประชาชนโดยแบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ถนนส่วนใหญ่เป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวก
2.ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาส่องสว่างไม่ทั่วถึง
3.ประปาหมู่บ้านน้ําไม่มีคุณภาพ ขาดแคลนแหล่งน้ําผลิตประปาหมู่บ้าน
4.ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1.ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย
3. ปัญหาด้านสังคม
1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
4. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
1. พนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ขยะ สิงปฏิกูลต่างๆ มีจํานวนมาก และยังไม่ได้รับการกําจัดที่ถูกวิธี
2. พื้นที่ปุาลดลง ประชาชนตัดไม้ ถางปุาเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ภารกิจและอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวโคก และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
5. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอและทั่วถึง
6. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
ตัวชี้วัด
4. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่มีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น
5. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุง
6. ร้อยละของแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรที่มีการปรับปรุง
กลยุทธ์
1. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
2. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค
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3. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
ค่าเป้าหมาย
1. เส้นทางการคมนาคมได้รับการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 7 สาย
2. ประชาชนเข้าถึงการบริการจัดระบบสาธารณูปโภคของ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี
3. เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าประสงค์
4. เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้
5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
6. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
4. ร้อยละของรายได้จากการประกอบอาชีพ
5. ร้อยละของการดําเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร
6. ร้อยละของจํานวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์
4. กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้
5. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร
6. กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
1. จํานวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด
2. กลุ่มอาชีพ/เกษตรกรในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน นําความรู้ไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของเกษตรกรทั้งหมด
3. จํานวนครัวเรือนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพึ่งตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน
ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
9. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
12. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
14. ส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
15. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ตัวชี้วัด
9. ร้อยละของการดําเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน
10. ร้อยละของการดําเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
11. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
12. ร้อยละของการส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
14. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
15. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
16. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมถึงการบําบัดฟื้นฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด
กลยุทธ์
7. กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
8. กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
9. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
10. กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
11. กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
12. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าเป้าหมาย
1. เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
2. มีกิจกรรมที่ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อปี
3. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
4. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณะสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี
5. ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
7. ปัญหาความขัดแย้งด้านยาเสพติดอาชญากรรมในชุมชนลดลงมากกว่าร้อยละ 60 ต่อไป
8. เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีจิตสํานึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
2. เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม
3. เพื่อบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
กลยุทธ์
1. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าเป้าหมาย
1. ปลูกหญ้าแฝก 1,500 ต้น/ปี หรือปลูกต้นไม้ 100 ต้น/ปี ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นประจําครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
3. ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย
3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาตรงตามความ
ต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
4. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์
1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
และมีส่วนร่วมตรวจสอบ
3. กลยุทธ์การพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี
4. กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้
คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละของการดําเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบล และได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต.
4. ร้อยละของการดําเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหา
รายได้รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการทํากิจการพาณิชย์ของ อบต.
5. ร้อยละของการดําเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน
ค่าเป้าหมาย
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 100 เปอร์เซ็นต์
3. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต.
4. การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
5. ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในการบริการประชาชน
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ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้องค์การบริ หารส่ว นตําบลหนองบัวโคก สามารถกําหนดภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวมกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้
ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร การวิเคราะห์ภารกิจอํานาจหน้าที่ดังกล่าว อาจวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุกคาม ในการดําเนินตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกได้กําหนดวิธีการดําเนินการ
ตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก มาตรา 67 (1)
(2) จัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคทางการเกษตร มาตรา 68 (1)
(3) จัดให้มีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง มาตรา 68(2)
(4) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา ทางระบายน้ํา มาตรา 16(2)
(5) จัดให้มีการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ มาตรา 16(4)
5.2 ด้านส่วนเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 67(6)
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรา 67(5) )
(3) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
มาตรา 68(4)
(4) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ มาตรา 68 (5)
(5) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68(6)
(6) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68(7)
(7) การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ มาตรา 16(6)
(8) การจัดการศึกษา มาตรา 16(9) )
(9) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาอาชีพ เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
มาตรา 16(10)
(10) จัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มาตรา 16(13)
(11) การส่งเสริมกีฬา มาตรา 16(4) )
(12) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา 16 (19)
(13) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน มาตรา 16(20)
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
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(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67(4)
(2) การผังเมือง มาตรา 68(13) )
(3) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 16(17)
(4) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย มาตรา 16(18)
(5) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ มาตรา 16(21)
(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ มาตรา 16 (22)
(7) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
(8) โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ มาตรา 16(23)
(9) การผังเมือง มาตรา 16 (25)
(10) การดูแลที่สาธารณะ มาตรา 16 (27)
(11) การควบคุมอาคาร มาตรา 16 (28)
(12) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 16(29)
(13) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาตรา 16(30)
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68(6)
บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68(7)
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มาตรา 16(1)
การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน มาตรา 16(7)

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล มาตรา 67(2)
(2) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 67(7)
(3) การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตรา 68(8)
(4) การจัดการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 16(24)
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
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ของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(4) การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก โดยนําข้อ มูลพื้นฐาน
ที่สําคัญจากผลการพัฒนาศักยภาพการพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ สั งคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถนํามาวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือSWOT Analysis ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน(Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W)
หรือข้อเสียเปรียบที่สําคัญ ดังนี้
1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ของตําบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย
(1) พื้นที่ของตําบลหนองบัวโคก มีความเหมาะสมในการทําการเกษตร เพราะสามารถ
ปลูก
พืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง พริก ฯลฯ
(2) ตําบลหนองบัวโคก เป็นแหล่งศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างภาคกลางสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(4) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง และมัธยมศึกษา 1 แห่ง สามารถรับให้บริการ
การศึกษาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
(5) มี ห น่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารในตํ า บลอย่ า งหลากหลาย ได้ แ ก่ ไปรษณี ย์ ด่ า นปุ า ไม้
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตําบลหนองบัวโคก สถานีตํารวจภูธรหนองบัวโคก จุดตรวจทางหลวง
(5) มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่
(6) มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(7) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
(6) มีพื้นที่เหมาะแก่การรองรับการลงทุน และมีโรงงานรองรับการผลิตวัตถุดิบทางการ
เกษตร
1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ของตําบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย
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(1) ขาดการจัดการด้านผังเมือง การกําหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร
(2) เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่นิยมศึกษาต่อในระดับสูง ทําให้เกิดการว่างงาน และเกิด
ปัญหาทางสังคม
(3) ผู้ปกครองขาดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในพื้นที่ โดยส่งเข้าศึกษาในตัว
อําเภอ จังหวัด และต่างจังหวัด
(4) ไม่มีแหล่งต้นน้ํา มีแหล่งกักเก็บน้ําแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา เนื่องจากเป็น
พื้นที่ราบสูง ระบบชลประทานยังไม่ดีพอ และน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
(5) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
(6) มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างภาคกลางสู่ ภ าคอีส าน
จึงเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติด
(7) พื้นที่บางแห่งเป็นดินเค็ม และดินทรายทําการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรือผลผลิตทาง
การเกษตรมีคุณภาพต่ํา
(8) มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม
(9) ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน เป็นเหตุให้มีหนี้สินในครัวเรือน
(10) กลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ปัจจัยภายนอก (EXternal Factors) ) พบว่าโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่สําคัญ ดังนี้
2.1 โอกาส (Opportunity=O)
(1) หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
(2) พื้นที่ตําบลหนองบัวโคกเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การลงทุน สามารถรองรับการเติบโตทาง
ธุรกิจการลงทุนได้ในอนาคต
(3) การขยายตัวในธุรกิจการลงทุนสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นทําให้มีงบประมาณในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
(4) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ํา ก่อสร้างระบบชลประทานเข้าสู่พื้นที่ สามารถ
พัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําขนาดกลางได้
2.2 อุปสรรค (Threat=T)
(1) ไม่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
(2) ประชาชนมาจากหลายพื้นที่ หลากหลายชุมชน ซึ่งมีพื้นฐานทางความรู้และสังคม
ต่างกัน
(3) พื้นที่ในตําบลเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย ทําให้การบริการ
สาธารณะอาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
(4) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการถ่ายโอน แต่
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อภารกิจ ทําให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนยังไม่ทั่วถึง
ครอบคลุมเท่าที่ควร
(5) เป็นพื้นที่ทางผ่านของยาเสพติด เป็นเหตุให้ปัญหาสังคมนับวันจะทวีความรุนแรง
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บทที่ ๒
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวโคก ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริห ารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสํ า เร็ จ ด้ า นการบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คล (HR Scorecard) ซึ่ง กรอบมาตรฐาน ดั งกล่ า ว
ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ”ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกําลังคน
และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน
มิติ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คล (HR Operational
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กิจ กรรมและกระบวนการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลของส่ ว นราชการ เช่ น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money)
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4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
จําเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ
2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของส่วนราชการ
4) มี ร ะบบการบริ ห ารผลงาน (Performance
Management) ที่ เ น้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่ อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง
1) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจและผลของการตั ด สิ น ใจด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกําหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง การที่ส่วน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงาน และ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว
2) มีการจัดสวัส ดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
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มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่า มีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการบริหาร
ทรั พยากรบุคคลสอดคล้ องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกั บ มิ ติ ก ารประเมิ น ดั ง กล่ า ว และเป็ น การยกระดั บ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จทั้ง 5 มิติ
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บทที่ 3
ขั้นตอนจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
องค์การบริหารส่ วนตําบลหนองบัวโคก ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางาน
เนื่ อ งด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานการจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก ร KM
ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดการ
องค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
กรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
กรรมการ
4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
กรรมการ/และเลขานุการฯ
มีหน้าที่
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร
3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมคณะทางานฯ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัว โคก ทั้งหมด ดังนั้น ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการ
ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อทบทวนเปูาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อม
สรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรร
หา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึง
พอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กําหนดไว้
3. คณะท างานฯ ได้ ก าหนดขั้ น ตอนในการจัดท าแผนกลยุ ทธ์ การบริ หารทรั พยากรบุค คลตาม
แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องการประเมิน
สถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์
ส่วนต่างระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์
แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ
บรรลุเปูาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์
3.3 การกําหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเปูาประสงค์
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3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/โครงการ
รองรับ
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ
3.7 การดําเนิน การตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป
4. การดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
4.1 คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้กําหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นให้เป็น
กลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ
อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนําการจัดการความรู้
(KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น บรรลุ ถึ ง ความสํ า เร็ จ จึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทํางานฯ ได้นําผล
การศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดม
ความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย
4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
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1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร
1.1 ด้านกระบวนงาน
1. นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่ น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร
หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้
2. มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทําให้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา
3. การออกระเบี ย บต้ อ งมีห ลั ก เกณฑ์ ที่ชั ด เจน วิธี ป ฏิ บั ติ ชั ด เจนไม่ ค ลุ ม เครื อ รวมถึ ง การอบรม ชี้ แ จงให้
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย
4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม
5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน
6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ
8. กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน
10. ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง
11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น
12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ได้ในทุก
ด้าน ทุกกิจกรรม
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตร
ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง
17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน
18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ และบริหาร
ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
1.2 ด้านบุคลากร
1.
พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข
เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น มีความ
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน ราชการ
อื่น
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.3
1.
2.
3.
4.
5.

บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได้
การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
เพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ
เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน
บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์
มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากร
มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย
ให้ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ
เท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์

1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร
 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
1. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการ
บริหารงาน
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า
4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
5. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาตําบลพระเพลิง
7. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก รับฟัง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดําเนินงาน
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1.
2.
3.

 ประชาชน
ประชาชนให้ ความสํ าคัญกับ การมีส่ ว นร่ว ม การสร้างจิตสํ านึก และการเข้าร่ว มในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก
ประชาชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื องมากขึ้น ทํ าให้ ก ารปฏิ บั ติ งานขององค์ การบริห ารส่ ว นตํ า บล
พระเพลิง ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น
ประชาชนตระหนั ก ถึง การมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการบริ ห ารงานขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
หนองบัวโคก
2. อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น

จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่
1. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศ
งาน
2. การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน
3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
5. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
6. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
7. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน
8. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี พื้ น ฐานการทํ า งานที่ ดี มี วั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ ส ร้ า งสรรค์ สามารถสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้
9. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น
10. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง
สิ่งที่มุ่งเน้น
1. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เป็นหน่วยงานทีค่ ่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ
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3. อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร
พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้
สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มอี ยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ
การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและการนําไปใช้
ประโยชน์
บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์
การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์”
สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ
สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทํางาน
บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ

4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทา แต่ไม่ได้ทาในช่วงที่ผ่านมาหรือท่าน
คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน
1.
2.
3.

ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน
ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
4. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ
และเป็นปัจจุบัน
5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่
ทีส่ อดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
6. มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
7. การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า
8. สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน
9. มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร
10. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง
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11.
12.
13.
14.

การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention)
การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส
มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

4.1.2 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กําหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

ประเด็นยุทธศาสตร์
การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพบุ คลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้
การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง
พัฒนาระบบสร้างแรงจู งใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม และการเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น และ
ระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมือ
อาชีพ
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถ
ให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
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ลาดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
25. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน
26. สร้ างสภาพแวดล้ อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวก พัฒ นาระบบการทํางาน และ
บรรยากาศของการทํางานแบบมีส่ว นร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุ ข และงาน
บรรลุผล
27. พัฒนาหน่ วยงานให้เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และนํา
เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
28. การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม
29. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม
ประกอบกับข้อมูลที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็นที่คล้ายคลึงกับ
การระดมความคิดเห็นข้างต้น
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1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
เชิงยุทธศาสตร์
1.2 จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
(Career Path) ให้ชัดเจน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา 2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา สมรรถนะประจําตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการ
ตําแหน่ง
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
3. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 3.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ
3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
1.1 จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
2. ประสิทธิภาพของการ 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ปัจจุบัน
บริหารทรัพยากรบุคคล
1. ความสอดคล้อง

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากําลัง
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า
2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร
2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทํา
เป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
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3. ประสิทธิภาพของการ 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2. การวางแผนอั ต รากํ า ลั ง และปรั บ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มี
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห ารยุ ค
ใหม่ที่ให้ความสําคัญกับบุคลากรควบคู่ไป
กับประสิทธิภาพของงาน
5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 จั ด ทํ า รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความรู้ ทั ก ษะ
สมรรถนะในการทํางาน
2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมใน
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
3.1 การพั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะด้ า น IT
ของบุค ลากรกองการเจ้ าหน้าที่ อย่า งเป็ นระบบ
และต่อเนื่อง
4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.2 จั ด ให้ มี ร ะบบการสอนงาน (Coaching)
เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
เช่น Talent Management
6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้

1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง
2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ
3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT

6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม
6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สอนงาน
5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้
6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการจัดการ
ความรู้
6.2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม
6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้
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1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ 1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
4. ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง ปฏิบตั ิงาน
บัวโคก
1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
บุคคล
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวโคก
1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร
1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
5. คุณภาพชีวิตและ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้ง
ความสมดุลระหว่างชีวิต
มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
กับการทางาน
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรของ อบต.หนองบัวโคก
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมขององค์กร
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
ของบุคลากร อบต.หนองบัวโคก
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
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