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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
o วิสัยทัศน์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ            
ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ดังนี้ 
  “หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล  

บริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา          
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและทั่วถึง 
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่มีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 
2. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
3. ร้อยละของแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีการปรับปรุง 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
2. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค 
3. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ค่าเป้าหมาย 
1. เส้นทางการคมนาคมได้รับการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 7 สาย 
2. ประชาชนเข้าถึงการบริการจัดระบบสาธารณูปโภคของ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
3. เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และเพ่ิมข้ึน          

ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

บทท่ี 1 บททั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
3. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของรายได้จากการประกอบอาชีพ  
2. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร 
3. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้  
2. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
3. กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือน

ทั้งหมด 
2. กลุ่มอาชีพ/เกษตรกรในพ้ืนที่ 11 หมู่บ้าน น าความรู้ไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรทั้งหมด 
3. จ านวนครัวเรือนมีความเปน็อยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครวัเรือน

ทั้งหมด และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
เป้าประสงค์ 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุผูพิ้การ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
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3. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. ร้อยละของการส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
6. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 
8. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

รวมถึงการบ าบัดฟ้ืนฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 

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. มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
4. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณะสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี  
5. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี 
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
7. ปัญหาความขัดแย้งด้านยาเสพติดอาชญากรรมในชุมชนลดลงมากกว่าร้อยละ 60 ต่อไป 
8. เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ  
2. เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
3. เพ่ือบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละของการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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ค่าเป้าหมาย 
1. ปลูกหญ้าแฝก 1,500 ต้น/ปี หรือปลูกต้นไม้ 100 ต้น/ปี ในพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นประจ าครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
3. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

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 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้

คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของการด าเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
3. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล และได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ 

รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต. 
5. ร้อยละของการด าเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 

ค่าเป้าหมาย 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 100 เปอร์เซ็นต์ 
3. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในการบริการประชาชน 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
“เป็นต าบลเกษตรก้าวหน้า ผลผลิตพืชไร่มีคุณภาพ” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลหนองบัวโคก 

o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

o ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน  เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

o ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

o ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
เชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจั งหวัด ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 
3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

o ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่

ความรับผิดชอบ เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือก าหนดฝุายมากจะท าให้
เกิดต าแหน่งอัตราก าลังคนเพ่ิมมากขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะต้องมีไว้เพ่ือรองรับ
ภารกิจของงานภายในส่วนราชการนั้นๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้พิจารณาทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบันมี 1 ส านัก 4 กอง      
1 หน่วย ประกอบด้วย  

1. ส านักงานปลัด อบต. 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  โดย
จะต้องค านึงถึง การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภทเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด การก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จะพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมการ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40 
ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยจะต้องค านึงถึงงานบางลักษณะเป็น
ส าคัญ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถ
ก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าได้เพียงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบมากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคใน
เอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่าสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
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สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

 เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ แล้วว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ความจ าเป็นพ้ืนฐาน และความต้องการของประชาชนโดยแบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม  ดังนี้ 

 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1. ถนนส่วนใหญ่เป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวก 
          2. ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาส่องสว่างไม่ทั่วถึง 
          3. ประปาหมู่บ้านน้ าไม่มีคุณภาพ ขาดแคลนแหล่งน้ าผลิตประปาหมู่บ้าน 
          4. ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 

 2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
          1. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย 

 3. ปัญหาด้านสังคม 
          1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

 4. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
          1. พนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 

5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    1. ขยะ สิงปฏิกูลต่างๆ มีจ านวนมาก และยังไม่ได้รับการก าจัดที่ถูกวิธี 
                    2. พื้นที่ปุาลดลง ประชาชนตัดไม้ ถางปุาเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ 

4. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

5. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและทั่วถึง 
6. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 
4. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่มีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 
5. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
6. ร้อยละของแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีการปรับปรุง 

กลยุทธ์ 
1.  กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
2.  กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค 
3.  กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
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ค่าเป้าหมาย 
1. เส้นทางการคมนาคมได้รับการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 7 สาย 
2. ประชาชนเข้าถึงการบริการจัดระบบสาธารณูปโภคของ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
3. เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ  
   และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
เป้าประสงค์ 

4. เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
6. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
4. ร้อยละของรายได้จากการประกอบอาชีพ  
5. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร 
6. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 

กลยุทธ์ 
4. กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้  
5. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
6. กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ 

ครัวเรือนทั้งหมด 
2. กลุ่มอาชีพ/เกษตรกรในพ้ืนที่ 11 หมู่บ้าน น าความรู้ไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 60 ของเกษตรกรทั้งหมด 
3. จ านวนครวัเรือนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน 

ทั้งหมด และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
เป้าประสงค์ 

9. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
12. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
14. ส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอาย ุผูพิ้การ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
15. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 



 

11 

 

ตัวช้ีวัด 
9. ร้อยละของการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน 
10. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
11. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
12. ร้อยละของการส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
14. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
15. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 
16. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด รวมถึงการบ าบัดฟ้ืนฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 
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. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
4. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณะสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี  
5. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี 
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
7. ปัญหาความขัดแย้งด้านยาเสพติดอาชญากรรมในชุมชนลดลงมากกว่าร้อยละ 60 ต่อไป 
8. เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ  

2. เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
3. เพ่ือบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ค่าเป้าหมาย 
1. ปลูกหญ้าแฝก 1,500 ต้น/ปี หรือปลูกต้นไม้ 100 ต้น/ปี ในพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นประจ าครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
3. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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 

ตัวช้ีวัด 
6. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้ 

คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของการด าเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
3. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล และได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหา

รายไดร้วมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต. 
5. ร้อยละของการด าเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 

ค่าเป้าหมาย 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 100 เปอร์เซ็นต์ 
3. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในการบริการประชาชน 
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ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สามารถก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวมกฎหมายอ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือให้
ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ดังกล่าว อาจวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ภัยคุกคาม ในการด าเนินตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ
ตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67(1) ) 

(2) จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคทางการเกษตร (มาตรา 68(1) ) 

(3) จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง (มาตรา 68(2) ) 

(4) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า (มาตรา 16(2) ) 

(5) จัดให้มีการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4) ) 

5.2  ด้านส่วนเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

                 (มาตรา 67(6) )  

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5) ) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

                           (มาตรา 68(4) ) 

(4) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5) ) 
(5) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) ) 
(6) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7) ) 
(7) การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6) ) 
(8) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9) ) 
(9) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาอาชีพ เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16(10) ) 
 (10) จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13) ) 

 (11) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(4) ) 

 (12) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19) ) 

 (13) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา 16(20) ) 
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 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

        (1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4) ) 

   (2) การผังเมือง (มาตรา 68(13) ) 

   (3) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17) ) 

(4) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา 16(18) ) 

(5) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(21) ) 

(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22) ) 

(7) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  

(8) โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ (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 การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน  

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30) ) 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 

ทีเ่กี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) ) 
(2) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7) ) 
(3) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16(1) ) 
(4) การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7) ) 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ 

ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

 (1) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2) ) 

 (2) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)  

 (3) การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

(มาตรา 68(8) 

(4) การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24) ) 



 

15 

 

 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 

(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือ 

ช่วยเหลือส่วนราชการหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน 

(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

                    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยน าข้อมูลพ้ืนฐาน            
ที่ส าคัญจากผลการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สามารถน ามาวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือSWOT Analysis ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายใน(Internal Factors)  พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W)            
หรือข้อเสียเปรียบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
      (1)  พ้ืนที่ของต าบลหนองบัวโคก มีความเหมาะสมในการท าการเกษตร เพราะสามารถ

ปลูก 
พืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง พริก ฯลฯ 

(2) ต าบลหนองบัวโคก เป็นแหล่งศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างภาคกลางสู่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(5) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง และมัธยมศึกษา 1 แห่ง สามารถรับให้บริการ 
การศึกษาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

(6) มีหน่วยงานให้บริการในต าบลอย่างหลากหลาย ได้แก่  ไปรษณีย์  ด่านปุาไม้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลหนองบัวโคก สถานีต ารวจภูธรหนองบัวโคกจุด
ตรวจทางหลวง 

(5) มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ 
 
(6) มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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(7) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) มีพ้ืนที่เหมาะแก่การรองรับการลงทุน และมีโรงงานรองรับการผลิตวัตถุดิบทางการ 
เกษตร 

1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
     (1) ขาดการจัดการด้านผังเมือง การก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างอาคาร 
     (2) เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่นิยมศึกษาต่อในระดับสูง ท าให้เกิดการว่างงาน และเกิด 

ปัญหาทางสังคม 
    (3) ผู้ปกครองขาดความม่ันใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในพ้ืนที่ โดยส่งเข้าศึกษาในตัว 

อ าเภอ จังหวัด และต่างจังหวัด 
    (4) ไม่มีแหล่งต้นน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ าแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า เนื่องจากเป็น 

พ้ืนที่ราบสูง ระบบชลประทานยังไม่ดีพอ และน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

    (5) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
    (6) มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดต่อระหว่างภาคกลางสู่ภาคอีสาน            

จึงเป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด 
    (7) พ้ืนที่บางแห่งเป็นดินเค็ม และดินทรายท าการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรือผลผลิตทาง 

การเกษตรมีคุณภาพต่ า 
    (8) มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม 
    (9) ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน เป็นเหตุให้มีหนี้สินในครัวเรือน 
    (10) กลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ปัจจัยภายนอก  (EXternal Factors)  ) พบว่าโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่ส าคัญ ดังนี้ 
         2.1 โอกาส (Opportunity=O)  

     (1) หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

     (2) พ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคกเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การลงทุน สามารถรองรับการเติบโตทาง 
ธุรกิจการลงทุนได้ในอนาคต 

     (3) การขยายตัวในธุรกิจการลงทุนสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนท าให้มีงบประมาณในการ 
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

     (4) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างระบบชลประทานเข้าสู่พ้ืนที่ สามารถ 
พัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลางได้ 

2.2 อุปสรรค (Threat=T) 
      (1) ไม่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 
      (2) ประชาชนมาจากหลายพื้นที่ หลากหลายชุมชน ซึ่งมีพ้ืนฐานทางความรู้และสังคม 

ต่างกัน 
      (3) พ้ืนที่ในต าบลเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้การบริการ 

สาธารณะอาจไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 
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     (4) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนจากการได้รับการถ่ายโอน แต่ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อภารกิจ ท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนยังไม่ทั่วถึง
ครอบคลุมเท่าท่ีควร 

     (5) เป็นพื้นที่ทางผ่านของยาเสพติด เป็นเหตุให้ปัญหาสังคมนับวันจะทวีความรุนแรง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
       มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
       มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
     มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ”ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคน
และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 

       มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
 
 

บทท่ี ๒ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
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      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money)   

    4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 

         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
จ าเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของส่วนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด 
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

        มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ  
    มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน และ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว  
     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
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      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย 
ท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่า มีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จ ทั้ง 5 มิติ 
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1. โครงสร้างส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) 
(2558-2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราใหม่ 
(2561-2563) 

หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
    หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
    (นักบริหารงานทั่วไป) 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
      -งานสารบรรณ 
      -งานบริหารงานบุคคล 
      -งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
      -งานการประชุม 
      -งานอ านวยการและประสานงาน 
1.2 งานงบประมาณและงานนโยบาย  
และแผน 
       -งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -งานวิชาการ 
       -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
       -งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
      -งานกฎหมายและคดี 
      -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานอ านวยการ 
      -งานปูองกัน 
      -งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
1.5 งานกิจการสภา อบต. 
     -งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
     -งานการประชุม 
     -งานอ านวยการและประสานงาน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
      -งานตรวจสอบภายใน 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
    หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
    (นักบริหารงานทั่วไป) 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
      -งานสารบรรณ 
      -งานบริหารงานบุคคล 
      -งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
      -งานการประชุม 
      -งานอ านวยการและประสานงาน 
1.2 งานงบประมาณและงานนโยบาย     
และแผน 
       -งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -งานวิชาการ 
       -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
       -งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
      -งานกฎหมายและคดี 
      -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานอ านวยการ 
      -งานปูองกัน 
      -งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
1.5 งานกิจการสภา อบต. 
      -งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
      -งานการประชุม 
      -งานอ านวยการและประสานงาน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     -งานตรวจสอบภายใน 

 

 

บทท่ี ๓ 
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
(2558-2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราใหม่ 
(2561-2563) 

หมายเหตุ 

1.6 งานอนามัยและควบคุมจัดการ 
      คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      -งานสุขาภิบาลทั่วไป 
      -งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน   
       ประกอบการ 
      -งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
       สิ่งแวดล้อม 

1.7 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -งานอนามัยชุมชน 
      -งานปูองกันยาเสพติด 
      -งานส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
1.8 งานรักษาความสะอาด 
      -งานรักษาความสะอาด 
      -งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
      -งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
1.9 งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานวิชาการเกษตร 
      -งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
1.10 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
        -งานข้อมูลวิชาการ 
        -งานบ าบัดน้ าเสีย 
        -งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 
2. กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
2.1 งานการเงิน 
      -งานการเงิน 
      -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      -งานเก็บรักษาเงิน 

 
 
 

1.6 งานอนามัยและควบคุมจัดการ 
      คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      -งานสุขาภิบาลทั่วไป 
      -งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน   
       ประกอบการ 
      -งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
       สิ่งแวดล้อม 
1.7 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

      -งานอนามัยชุมชน 
      -งานปูองกันยาเสพติด 
      -งานส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
1.8 งานรักษาความสะอาด 
      -งานรักษาความสะอาด 
      -งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
      -งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
1.9 งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานวิชาการเกษตร 
      -งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
1.10 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
        -งานข้อมูลวิชาการ 
        -งานบ าบัดน้ าเสีย 
        -งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 
2. กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
2.1 งานการเงิน 
      -งานการเงิน 
      -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      -งานเก็บรักษาเงิน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 

(2558-2560) 
โครงสร้างตามแผนอัตราใหม่ 

(2561-2563) 
หมายเหตุ 

2.2 งานบัญชี 
      -งานการบัญชี 
      -งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
     -งานงบการเงินและงบทดลอง 
     -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.  กองคลัง(ต่อ) 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
       และค่าเช่า 
      -งานพัฒนารายได ้
      -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      -งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
      -งานพัสดุ 
      -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์   
       และยานพาหนะ 
3. กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
3.1 งานก่อสร้าง 
       -งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       -งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
       -งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -งานประเมินราคา 
      -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      -งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      -งานประสานกิจการประปา 
      -งานไฟฟูาสาธารณะ 
      -งานระบายน้ า 
3.4 งานผังเมือง 
      -งานส ารวจและแผนที่ 
      -งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -งานควบคุมทางผังเมือง 

2.2 งานบัญชี 
      -งานการบัญชี 
      -งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
      -งานงบการเงินและงบทดลอง 
      -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.  กองคลัง(ต่อ) 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
        และค่าเช่า 
       -งานพัฒนารายได ้
       -งานควบคุมกิจการคา้และค่าปรับ 
      -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     -งานพัสดุ 
     -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์    
      และยานพาหนะ 
3. กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
3.1 งานก่อสร้าง 
      -งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      -งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
      -งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -งานประเมินราคา 
      -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      -งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      -งานประสานกิจการประปา 
      -งานไฟฟูาสาธารณะ 
      -งานระบายน้ า 
3.4 งานผังเมือง 
      -งานส ารวจและแผนที่ 
      -งานวางผังพัฒนาเมือง 
     -งานควบคุมทางผังเมือง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 

(2558-2560) 
โครงสร้างตามแผนอัตราใหม่ 

(2561-2563) 
หมายเหตุ 

4.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
      -งานบริหารงานทั่วไปและงานข้อมูล 
      -งานบริหารการศึกษาในระบบ 
      -งานบริหารการศึกษานอกระบบ 
      -งานบริหารการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.2 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 
     -งานประสานกิจกรรม 
     -งานส่งเสริมการศึกษา 
4.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ   
     วัฒนธรรม 
     -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     -งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
     -งานกิจการศาสนา 
 
5. กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
5.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
      -งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา 
       และผู้พิการ 
      -งานส่งเสริมสุขภาพ 
      -งานข้อมูล 
5.2 งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี 
      -งานฝึกอบรมอาชีพ 
      -งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
      -งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 

4.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
     -งานบริหารงานทั่วไปและงานข้อมูล 
     -งานบริหารการศึกษาในระบบ 
     -งานบริหารการศึกษานอกระบบ 
     -งานบริหารการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.3 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 
     -งานประสานกิจกรรม 
     -งานส่งเสริมการศึกษา 
4.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ    
     วัฒนธรรม 
      -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      -งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
      -งานกิจการศาสนา 
 
5. กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
5.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
     -งานสงเคราะห์เด็ก สตรี  คนชรา 
      และผู้พิการ 
     -งานส่งเสริมสุขภาพ 
     -งานข้อมูล 
5.2 งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี 
      -งานฝึกอบรมอาชีพ 
      -งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
      -งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 

 

 
 



 

25 

 

2. การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ            
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ              
มีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด โดยส่วนราชการนั้น จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน โดยสรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณงานและอัตราก าลังได้ ดังนี้ 
 1. ส านักงานปลัด อบต. 
  -ปริมาณงานต่อปี  996,102 
  -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ  11 คน 
 2. กองคลัง 
  -ปริมาณงานต่อปี  538,716 
  -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ  6 คน 
 3. กองช่าง 
  -ปริมาณงานต่อปี  520,080 
  -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ  6 คน 

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -ปริมาณงานต่อปี  537,986 
  -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ  6 คน 

5.กองสวัสดิการสังคม 
  -ปริมาณงานต่อปี  173,050 
  -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ  2 คน 
 6.หน่วยตรวจสอบภายใน 

-ปริมาณงานต่อปี  170,849 
  -จ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการ  1 คน 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบั วโคก และ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงน า
ผลการวิเคราะห์ปริมาณงานมาก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ดังนี้ 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561-2563 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ 

อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

 3 ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 

เพิ่ม/ลด 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

10-3-00-1101-001 

1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด อบต. 

หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

10-3-01-2101-001 

1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานทัว่ไป(ปก./ชก.) 

10-3-01-3101-001 

1 1 1 1 - - - ว่าง/ยุบเลิก 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 

10-3-01-3102-001 

- 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 

10-3-01-3103-001 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ผู้ช่วยจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี) 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
(ปวช.) 

1 1 1 1 - - -  

นักการภารโรง (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  

คนงานทั่วไป (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

10-3-04-2102-001 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 

 10-3-04-3201-001 

1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 
กรอบ 

อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

 3 ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 

เพิ่ม/ลด 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (ปง./ชง.) 

10-3-04-4204-001 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปง./ชง.) 

10-3-04-4203-001 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 

คนงานทั่วไป (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

10-3-05-2103-001 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 

10-3-05-4701-001 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ป.ตรี) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

ผู้ช่วยช่างโยธา (ปวช.) 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 

คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

10-3-08-2107-001 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 
กรอบ 

อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

 3 ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 

เพิ่ม/ลด 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คร ู(36-20-406) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 

ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 3 3 3 3 - - -  

กองสวัสดิการสังคม 

ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

10-3-11-2105-001 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ปวช.) 1 1 1 1 - - -  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 

10-3-12-3205-001 

1 1 1 1 - - -  

รวม 31 33 33 33 +2 - -  
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สรุปกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

 

ส่วนราชการ 
กรอบ 

อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 

เพิ่ม/ลด 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ส านักงานปลัด อบต. 11 12 12 12 +1 - -  

กองคลัง 6 6 6 6 - - -  

กองช่าง 5 6 6 6 +1 - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 6 6 6 - - -  

กองสวัสดิการสังคม 2 2 2 2 - - -  

หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 - - -  

รวม 31 33 33 33 +2 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าป ี
 
 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 

มิติ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

1. ความสอดคล้อง 

เชิงยุทธศาสตร ์

1. การสร้างความก้าวหนา้ 
ในสายอาชีพ 

1.1 การปรับปรุงโครงสรา้งและอัตราก าลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลงั 

100%  

1.2 จัดท าแผนสร้างเสน้ทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหนา้ 

100%  

2. การบริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
 

2.1  จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งทีส่อดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหนง่ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

100%  

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.2.1 ระดับของความส าเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

100%  

2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความส าเร็จของการประชา 
สัมพันธ์และการจัดอบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ 

100%  

3. การพัฒนาภาวะผูน้ า
ให้กับข้าราชการ  
 

3.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะ
ผู้น าให้กับข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูน้ าให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 
โครงการ 

100%  

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

80%  
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ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

2.  ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 
 

1.1 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัด
ฐานข้อมูลบุคลากร 

100%  

2. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

100%  
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มิติที่ 3  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

3.  ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1 . ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการท างาน 

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

100%  

2 .  ก า ร ว า ง แ ผ น
อัต ร าก า ลั ง แล ะปรั บ
อัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

2.1 การสร้ างและปรับกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการท างานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

100%  

3 .  ก า ร พัฒนา ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT  
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

3.1 .1  ร้ อยละของบุ คลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้าน IT 

80%  
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มิติที่ 3  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

 

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

3.  ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4. การพัฒนาผู้บริหาร
ให้มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรม
ของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความส าคัญกับบุคลากร
ค ว บ คู่ ไ ป กั บ
ประสิทธิภาพของงาน  

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า             
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

100%  

4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กันไป 

4.2.1 จ านวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่           
ที่ได้รับการสอนงาน 

90%  

5. การพัฒนาระบบสร้าง
แ ร ง จู ง ใ จ เ พ่ื อ รั ก ษ า
บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงไว้  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
ทีอ่งค์กรสามารถรักษาไว้ได้ 

100%  

6. พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 6.1.1 ระดับความส าเร็จของจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ 

90%  

6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม 

6.2.1 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 80%  

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

6.3.1 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

80%  
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มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

4.  ความพร้อม 

รับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการ 
 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส             
ในการปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีความโปร่งใส 

100%  

1.2 มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากร 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
 

100%  

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม 
 

100%  
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มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

 

มิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ด าเนินการ 

5.  คุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการ  
 

1.1 การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอ 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สวัสดิการของบุคลากร 

90%  

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การท างานและด ารงชีวิต 

90%  

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 

90%  

 


