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ค าน า 
 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ก าหนดใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาขาราชการให
สามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   และผลักดันใหยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบความส าเร็จองค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน   
จึงไดจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน ตามแนวทาง“ การพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”หรือ HR Scorecard  โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ ๕ ดาน  ที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด   ไดแก 

๑. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ์ 
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 
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บทท่ี ๑ 

สภาพทั่วไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ต าบลโคกสนวน เป็นต าบลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู 
ในเขตพ้ืนที่การปกครองของอ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์   มีหมูบานในความรับผิดชอบ 8 หมูบาน ม ี
ประชากร 3,761  คน  ๘24  ครัวเรือน  มีเนื้อท่ีประมาณ 26.24 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 16,4๐๐ ไร     

                                                              องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน ไดประชาคมหมูบานเพ่ือรับทราบปัญหาและความตองการของ
ประชาชนในแตละหมูบาน โดยรวบรวมปัญหาความตองการของหมูบานตาง ๆ มาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล    โดยแบง
ออกเป็นดานตาง ๆ จ านวน ๖ ดาน ดังนี้ 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. สภาพทั่วไป  

๑.๑   ลักษณะท่ีตั้ง     ท าเลที่ตั้งต าบล  ต าบลโคกสนวน  มีเนื้อที่ครอบคลุมทั้งต าบล ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ เขตต าบลเมืองยาง 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตต าบลหนองโสน 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตเทศบาลต าบลหนองปลอง 
  ทิศใต  ติดตอกับ เขตเทศบาลต าบลหนองปลอง 
 
  เขตปกครอง     รวม   8   หมูบาน   คือ 
 หมูที่ ๑  บานโคกสนวน         ผูปกครอง  นายธนวัฒน์      สีดา            ผูใหญบาน 

หมูที่ ๒  บานหนองกระทุม ผูปกครอง  นางส ารวย      ครุระจอก      ผูใหญบาน     
 หมูที่ ๓  บานหนองตะลุมปฺุก     ผูปกครอง  นายพสิษฐ์         สีดา  ผูใหญบาน 
 หมูที่ ๔  บานโคกตะแบก    ผูปกครอง  นางประเกียรติ     พวงมาลัย ผูใหญบาน 
 หมูที่ 5  บานระนามพลวง ผูปกครอง  นายอธิวัฒน์  ใจศิลป  ผูใหญบาน 
 หมูที่ 6  บานหนองจ าปา       ผูปกครอง  นายสุนทร     สมญัญา  ผูใหญบาน 
 หมูที่ 7  บานสวนสนุก  ผูปกครอง  นายวิเชียร       แกวสุข ก านัน 
 หมูที่ 8  บานนากลาง  ผูปกครอง  นายสมจิตร    ล่ าสัน  ผูใหญบาน 
  
 
  เนื้อที ่    องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน  มีพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประมาณ  26.24   ตารางกิโลเมตร หรือ 16,4๐๐ ไร 
 
  ประชากร    จ านวนประชากรและความหนาแนนประชากร  จากขอมูลของส านักทะเบียนราษฎร์  ของ
อ าเภอช านิ  เมื่อวันที่  ๓๐  พบวา ณ เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9  ของต าบลมีจ านวนทั้งสิ้น  3,761  คน จ าแนก เป็น  
ชาย  1,๘41  คน  หญิง  1,๙2๐  คน   และมีจ านวนครัวเรือน 
ทั้งสิ้น  ๘24   ครัวเรือน  
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  การศาสนา 

 ประชาชนในต าบลโคกสนวน  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด   จ านวน 2   แหง   และส านักสงฆ์  จ านวน 2 แหง 
  
 ระบบสาธารณูปโภค 
   
  ๑. การโทรคมนาคม 
   ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน  ไดรับบริการจากองค์การโทรศัพท์ของอ าเภอ
นางรอง สวนมากใชโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ (มือถือ) 
 
  ๒.  การไฟฟูา 
   เขตต าบลโคกสนวน  ประชาชนสวนใหญสัญจรไปมาโดยใชทางหลวงชนบท และใชทางหลวง
แผนดินหมายเลข 278  และทางหลวงแผนดินหมายเลข 2073 ในการสัญจร  ไดรับการบริการไฟฟูาจากการไฟฟูาสวน
ภูมิภาคอ าเภอนางรอง และก าลังพัฒนาและขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร มีไฟฟูาแสงสวางใหทั่วถึง 
 
  ๓.  ระบบประปา 
        ภายในหมูบาน  จ านวน 8 หมูบาน นั้น ไดรับการบริการประปาขนาดกลาง  จ านวน  4  หมู คือ  
หมูที่ 3  หมูที่ 4 หมูที่ 8  สวนอีก 4 หมูบานไดอาศัยแหลงน้ าใตดินท าเป็นประปาหมูบาน ไดแก หมูที่ 1 หมูที่ 5 หมูที่ 6 
และหมูท่ี 7 และยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนละระหวางนี้ก็อยูระหวางการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงและกอสรางตอไป  
 

  ๔.  การศึกษา  ในพ้ืนที่องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน มีโรงเรียนในพ้ืน จ านวน 1 โรงเรียน และ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1  แหง  องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน  ไดด าเนินการตามโครงการถายโอน
ภารกิจการจัดการ ศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒  มาตรา ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถายโอน
การจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา  ๒๕๔๔ โดยใหโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติงดรับเด็กอนุบาล ๓  ขวบเขาเรียน  แตใหความรวมมือกับทองถิ่นใน
การจัดการศึกษาอนุบาล ๓  ขวบ โดยสนับสนุนดานอาคารสถานที่ ดานวิชาการและครูอัตราจางหรือครูผูสอนใหชวย
ด าเนินการสอนตอไป องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน ไดด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กกอนวัยเรียน อนุบาล ๓  
ขวบ  จ านวน ๓  หอง  ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคกสนวน  ต าบลโคกสนวน  มีบุคลากรครูดูแลเด็กอนุบาล  จ านวน  2   
คน และผูดูแลเด็ก  จ านวน  1  คน  มีเด็กอนุบาล  ๒ - ๓ ขวบ  ปีละประมาณ ๔๕  - ๗๐ คน   
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๔.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 สภาพปัญหา 

(๑) ปัญหาการคมนาคมบางหมูบานไมสะดวก 
(๒) ปัญหาไฟฟูาแสงสวางในหมูบานยังไมเพียงพอ 
(๓) ปัญหาโทรคมนาคมและการสื่อสารไมสะดวก ขาดแคลนโทรศัพท์สาธารณะ 

ในหลายหมูบาน 
(๔) ปัญหาถนนเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
(๕) มีน้ าไมเพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
(๖) ไมมีแหลงเก็บน้ าไวส าหรับการอุปโภค-บริโภค 
ความต้องการ 
(๑) ปรับปรุงกอสรางถนน ไฟฟูา การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ใหครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
(๒) กอสรางถนนในพื้นที่การเกษตรเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
(๓) จัดสรางระบบประปาเพ่ืออุปโภค – บริโภคในพื้นที ่
(๔) จัดหาแหลงเก็บน้ าไวส าหรับการอุปโภค – บริโภค 

 
 ๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ 
  สภาพปัญหา 

(๑) ราษฎรสวนใหญในวัยแรงงานไมมีงานท า 
(๒) ปัญหาผลผลิตดานการเกษตรราคาต่ า ท าใหขาดรายได 
(๓) ปัญหาเรื่องที่ท ากิน เกิดการอพยพแรงงาน 
(๔) ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไมมีแหลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
ความต้องการ 
(๑) ประสานหนวยงานราชการอบรมอาชีพใหความรูแกประชาชน 
(๒) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขผลผลิตดานการเกษตรราคาต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได 
(๓) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของรับรองแผนที่ชุมชนใหแกประชาชน 
(๔) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนใหกับประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเพิ่มรายได 
(๕) จัดหาแหลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรใหประชาชนในพื้นท่ี 

 ๔.๓ ด้านสังคม 
  สภาพปัญหา 

(๑) ปัญหาในการแวดระวังภัยตาง ๆ อาสาสมัครตาง ๆ ยังอยูอยางกระจัดกระจาย 
(๒) ปัญหาการวางงานของประชาชนในวัยแรงงาน 
(๓) ไมมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(๔) ราษฎรขาดความรูความเขาใจในเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(๕) เจาหนาที่ดานสาธารณสุขไมเพียงพอ 
 

ความต้องการ 
(๑) อบรมหนวยอาสาสมัครตาง ๆในพ้ืนที่ใหมีความเขมแข็งอยางเป็นระบบ 
(๒) จัดอบรมอาชีพในวัยแรงงาน 
(๓) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(๔) จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(๕) ประสานสาธารณสุขอ าเภอจัดหาเจาหนาที่ดานสาธารณสุขเขาบริการประชาชน 
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 ๔.๔ ด้านการเมืองการบริหาร 
  สภาพปัญหา 

(๑) ผูบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล และพนักงานสวนต าบล 
ขาดความรูและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

(๒) อุปกรณ์เครื่องใชในส านักงานไมทันสมัย 
(๓) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(๔) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไปดวยความยากล าบาก 
(๕) ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ขององค์การบริหารสวนต าบล 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
  ความต้องการ 

(๑) จัดอบรมและสงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบลและพนักงานสวนต าบล 
เพ่ือพูนความรูทักษะในการท างาน 

(๒) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใชส านักงานใหทันสมัย 
(๓) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
(๔) จัดบริการออกบริการใหแกประชาชนในพื้นท่ียากล าบาก 
(๕) จัดอบรมใหประชาชนในพ้ืนที่มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ขององค์การบริหารสวนต าบล

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
๔.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สภาพปัญหา 

(๑) การเผาปุาเพ่ือท าการเกษตรของราษฎร 
(๒) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๓) ไมมีระบบจัดการแกไขมลพิษและสิ่งแวดลอม 
(๔) ขาดการอนุรกัษ์ปุาไมธรรมชาติ และการปลูกตนไมปรบัปรุงสิ่งแวดลอม 
(๕) การใชสารเคมีในการท าการเกษตร 
ความต้องการ 
(๑) จัดกิจกรรมรณรงค์และใหความรูแกประชาชนใหมีจติส านึกรวมในการรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๒) สรางจติส านกึในการอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๓) จัดระบบการแกไขมลพิษและสิ่งแวดลอม 
(๔) จัดโครงการอนุรักษป์ุาไมธรรมชาติ และสงเสริมการปลกูปุาปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
(๕) รณรงค์ใหความรูแกประชาชนไมใหใชสารเคมีในการท าเกษตรกรรม 

 ๔.๖ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  สภาพปัญหา 

(๑) ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไมทั่วถึง 
(๒) ปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอน 
(๓) เยาวชนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแลวไมไดรับการศึกษาตอ 
(๔) ขาดแหลงการเรียนรูในชุมชน 
(๕) การสงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในทองถิ่น 



-๕- 
 

ความต้องการ 
(๑) จัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนใหทั่วถึง 
(๒) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนในพื้นที่ 
(๓) จัดหาทุนการศึกษาใหเยาวชนที่เรียนดีแตยากจนไดศึกษาตอ 
(๔) สนับสนุนเรื่องการเรียนรูในชุมชนอยางทั่วถึง 
(๕) สนับสนุนกิจกรรมและสงเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ การพัฒนาประเทศ    

วิสัยทัศน์  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

 พันธกิจ  ๑) สรางสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวน
ไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เป็นธรรม 

    ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

    ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอม
สรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

    ๔) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน 
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ

เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 
๒) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับ

ปัจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
๓) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวน

รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี 
 



-๖- 
๔) การสรางความสัมพันธ์ของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม  และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ ตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ๑) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 
 ๒) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
 ๓) การสงเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเป็นองค์รวม 
 ๔) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ๕) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม 

๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
 ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 ๓) การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 
 ๔) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
 ๕) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวิภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 ๖) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร 
 ๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน 

๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ใหความส าคัญกับ 

๑) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเป็นธรรม 
๔) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ 

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคม  ให
ความส าคัญกับ 
 ๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส์ภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ 

 ๒) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับภูมิภาค 

 ๓) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ๔) การเขารวมเป็นภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค์ เป็นทางเลือกใน
การด าเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก 

 ๕) การสรางความเป็นหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนยาย
แรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 

 ๖) การมีสวนรวมอยางส าคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการกอการรายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย 

 ๗) การเสริมสรางความรวมมือที่ดี ระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโนทางเศรษฐกิจอยางมี
จริยธรรม และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปิดรับความรวมมือกับองค์กรระหวางประเทศที่ไมแสวงหาก าไร 



-๗- 
 

 ๘) การเรงรัดการใชประโยชน์จากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว 

 ๙) การสงเสริมใหประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความ
รวมมือในการพัฒนาภูมิภาค 

 ๑๐) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น 

  ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใหความส าคัญกับ   

     ๑) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     ๒) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     ๓) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือใหสังคมมี
ภูมิคุมกัน 

     ๔) การเตรียมความพรอมรอบรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

     ๕) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     ๖) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

     ๗) การควบคุมและลดมลพิษ 

     ๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเป็น
ธรรมอยางบูรณาการ 

วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข” 

พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  “สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาการจ าหนาย การสงเสริมทางดานการทองเที่ยว การชวยเหลือและ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในทุกดาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น 

 

 

 

 

 



-๘- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ดานเศรษฐกิจ  เป็นศูนย์กลางการทองเที่ยวอารยะธรรมขอม และผูน าดานการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ดานการบริหารจัดการ  “การบริหารจัดการมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธารมาภิ
บาล” 

พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission) 

๑. การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 ๒. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

   ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

               ๔. การสงเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๒. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓. การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
๔. การแสวงหาพลังงานทางเลือกในการยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาการเกษตร 

วิสัยทัศน์อ าเภอช านิ 

“เมืองสามล าหวย มากดวยปลาเคา ขาวขาวมะลิ หลวงพอช านิจศักดิ์สิทธิ์” 

พันธกิจของอ าเภอช านิ 

    มุงสงเสริม พัฒนา สนับสนุน การสรางรายไดใหกับราษฎร  โดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  ในการ
พัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคา   และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเชื่อมโยงการทองเที่ยว  การชวยเหลือและการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ   ไดแก   การสงเสริมการศึกษา  การสาธารณสุข  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การ
รักษาความสงบเรียบรอย    โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคมชุมชนในทุกระดับ  ครอบคลุมทุกดาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือสรางความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาไปสูสังคม
ชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 

 

 



-๙- 

๑.สงเสริม  พัฒนา สนับสนุน ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทุกดาน 

              ๒.สงเสริม  พัฒนา  สนับสนุน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยตอสุขภาพของ
ประชาชน 

๓.สงเสริม  พัฒนา  สนับสนุน อนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่น  จารีต  ประเพณี  วัฒนธรรมพื้นบาน  สงเสริมการ
ทองเที่ยวแหลงอารยธรรม  การลงทุนและการพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

              ๔.สงเสริม  พัฒนา สนับสนุน  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน 

              ๕.พัฒนาการการบริหารจัดการองค์กร หนวยงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล  โดยมุงเนนประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา   

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  “สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  “บานเมืองนาอยู” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  “เป็นแหลงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  “ความมั่นคงและธรรมาภิบาล” 

นโยบาย คสช. 
นโยบายในการบริหารราชการ 
๑) ยึดระเบียบ ค าสั่ง ขอบังคับ กฎหมาย 
๒) ดานเศรษฐกิจและการใชจายงบประมาณ 
๓) ดานความมั่นคง 
๔) ดานการตางประเทศ 
๕) ดานสังคมวิทยา 
๖) ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๗) ดานการศึกษา 
๘) การพัฒนาระบบราชการ 
๙) การพัฒนาอาชีพและรายได 
๑๐) การวิจัยและพัฒนา 
๑๑) การเตรียมการเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาต าบลโคกสนวน 
๑.๑  วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “เทวสถานคูบาน  จักรสานงานศิลป  ทองถิ่นเกษตรอินทรีย์  มากมีวัฒนธรรม ” 
 



-๑๐- 

 
๑.๒  พันธกิจ (Mission) 
 ๑.  ท าใหประชาชนมีความกินดีอยูดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี กินดี  อยูดี  ปราศจากโรคติดตอและมีสิ่งแวดลอมที่ดี                        
 ๒.  ท าใหประชาชนไดรับการบริการทางดานโครงสรางพื้นฐาน  ไดแก  การจัดระบบสาธารณูปโภค และมี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
 ๓.  ท าใหเขตองค์การบริหารสวนต าบล  เป็นพื้นที่ท่ีมีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบรอย 
ท าใหประชาชนไดรับการศึกษาในภาคบังคับทุกครัวเรือน ท าใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกรูปแบบมากข้ึน 

                    สภาพปัญหาและความตองการของประชาชนในเขต ต าบลโคกสนวน   มีดังนี้ 

ปัญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑.   การคมนาคมไมสะดวก  ถนนภายในหมูบานสวนมากเป็นถนนดินลูกรังช ารุด 
๒.   ปัญหาไมมีโทรศัพท์สาธารณะใช  การติดตอสื่อสารไมสะดวก 
๓.    ถนนแคบไมมีไหลถนน 
๔.    การไฟฟูาสวนภูมิภาคยังไมสามารถขยายเขตตามถนน  ตรอก  ซอย ในหมูบานโคมไฟแสงสวาง 
       สาธารณะไมทั่วถึง 
๕.    น้ าประปาไมสะอาด , ไมมีน้ าประปาใช 

ดานเศรษฐกิจ 

   ๑.    ไมมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
๒.    ไมมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๓.    สินคาเกษตรราคาตกต่ า 
๔.    ปุยราคาแพง 

             ๕.   ปัญหาการใชสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
๖.    ปัญหาแหลงน้ าเพ่ือการเกษตรมีสภาพตื้นเขินและไมเพียงพอ 

  ดานสังคม    
๑.    ผูสูงอายุ , ผูทุพพลภาพขาดเบี้ยยังชีพ 
๒.    ประชาชนมีรายไดต่ า 
๓.    ขาดสถานที่ผักผอนออกก าลังกาย 
๔.    ปัญหาหนี้สิน 
๕.    ประชาชนไมมีอาชีพเสริม หลังจากเสร็จจากฤดูเก็บเก่ียว 

ดานสิ่งแวดลอม 
๑.    ปัญหาขยะมูลฝอย 
๒.    ปัญหาการใชสารเคมีท าใหสิ่งแวดลอมเสีย 
๓.    ปัญหายุง,แมลงวัน 
๔.    ปัญหาฝุุนละอองเกิดจากการคมนาคม 
 



 
-๑๑- 

จุดแข็ง 
 ๑.    มีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม  มีแหลงน้ าสมบูรณ์  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  และปศุสัตว์ 
 ๒.    การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  อยูหางจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  47 กิโลเมตร 
 ๓.    มีกลุมอาชีพและกลุมแปรรูปผลผลิตหลากหลาย  เชน  กลุมโรงสีชุมชน  กลุมผลิตปุยอินทรีย์   
 ๔.    อบต.มีงบประมาณในการแกไขปัญหา 

จุดออน 
 ๑.    ขาดการวางระบบผังเมืองที่ดี 
 ๒.    ขาดระบบการเชื่อมตอผลิตภัณฑ์สินคาสูตลาด 
 ๓.    ไมมีแหลงทองเที่ยว 
 ๔.    ปุาไมถูกท าลาย 
 ๕.    ขาดสถานที่ผักผอนออกก าลังกาย 
 ๖.    ระบบสาธารณูปโภคไมทั่วถึง เชน ประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ ตลอดทั้งถนนสวนใหญเป็นถนนดินลูกรัง 

โอกาส 
 ๑     มีพ้ืนที่จ านวนมากสามารถแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได  เชนที่สาธารณะ 
 ๒.    ตลาดตองการสินคาเกษตรปลอดสารพิษเพ่ิมข้ึน 
 ๓.    มีโอกาสเชื่อมโยงเครือขายของกลุมตาง ๆ ทั้งทางดานสังคม  และเศรษฐกิจ 
 ๔.    มีกองทุนหมูบาน 
 ๕.    มีโอกาสเชื่อมโยงสนับสนุนนโยบายครัวโลกของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๖.    มีโอกาสเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคในเขตผังเมืองรวมบุรีรัมย์ 
 
  ขอจ ากัด 
            ๑. ราคาสินคาเกษตรไมแนนอน 

  ๒.  ไมสามารถด าเนินการเองไดเกิดขัดของดวยเรื่องระเบียบ  กฎหมาย  เชน  การน าที่สาธารณะ   
       มาใช ประโยชน์  การปรับปรุงพื้นที่ชลประทานใหเป็นที่พักผอนหยอนใจ 

            ๓.  บางกรณีเกิดขัดแยงเรื่องความรวมมือของประชาชน 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาต าบลโคกขมิ้นใหเป็นเมืองนาอยู  โดยโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหได มาตรฐานและ

ทั่วถึงวางระบบการผังเมืองที่ดี สงเสริมความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒.  พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมใหประชาชนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิติที่ดี 
 ๓.  พัฒนาใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี 
          ๔.  สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบล 
 ๕.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองใหสวยงาม 
          ๖.  สงเสริมการทองเที่ยว 
          ๗.  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
          ๘.  สงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 



-๑2- 
 
 

                 ยุทธศาสตร์การพัฒนา                         แนวทางการพัฒนา 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
     และการแปรรูปสินคาการเกษตร 

 
 
 
 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 
๑. การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสรางความเขมแข็ง 
ใหแกเกษตรกร เนนมาตรฐานความปลอดภัยสูผูบริโภค 
๒.  การเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปและการสงออกขาวหอม 
มะลิ และแปูงแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางพลังงาน 
ทดแทนจากชีวะมวลตาง ๆโดยค านึงถึงการจัดการ 
สิ่งแวดลอมควบคูกันไป 
๑.  การผนึกก าลังเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 
๒ สรางแหลงทองเที่ยวขึ้นใหมใหมีประวัติและต านาน 
เลาขาน  ท าใหเขาใจและเชื่อมโยง เรื่องราวความเป็นมา 
ไดงาย 
๓.  สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเทียวเชิงเกษตร  
เชิงนิเวศน์  และเชิงอนุรักษ ์ 
๔. ศูนย์กลางเชื่อมโยงการตลาด และกระจายนักทองเที่ยว 
   ไปจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑3- 
 
 

                  ยุทธศาสตร์การพัฒนา                            แนวทางการพัฒนา 
๓..ยุทธศาสตร์สรางความสามารถ 
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขความยากจน 

 
 
 
 
 

๔.ยุทธศาสตร์สรางสังคมที่สงบสุข 
      และพึงปรารถนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  สนับสนุนภาคการผลิต / บริการอยางเชื่อมโยง 
๒.  สรางฐานเศรษฐกิจใหมระดับกลางและระดับฐานราก 
๓.  เสริมสรางทักษะแรงงานและสมรรถอาชีพ 
๔.  สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 
๕.  สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา  /  ผลิตภัณฑ์แตละตัว 
โดยพิจารณาถึง  Value  Chain  
 
๑.  จัดการที่อยูอาศัยที่ม่ันคง ถาวร และสงเสริมสวัสดิการ  
พรอมเครื่องสาธารณูปโภคใหแกประชาชน  และ
ผูดอยโอกาสตาง  ๆ  เชน  ผูยากไร  ผูพิการ  ผูสูงอายุ ฯลฯ 
๒.  สนับสนุนแหลงเงินกูเพ่ือประกอบอาชีพ   
ตามศักยภาพของประชาชน 
๓.  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใหมีคุณภาพภายใต 
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคลอง 
กับความตองการของตลาดแรงงานในภูมิภาค และ 
ระดับโลกและสงเสริมใหเกิดเครือขายการคุมครอง 
สวัสดิภาพแรงงานสังคม 
๔.เพ่ิมศักยภาพและเติมปัญญาใหสังคมโดยการ 
สรางเครือขายการศึกษาระหวางสถาบันสรางแหลงเรียนรู 
แบบองค์รวมทันสมัย  มีการประยุกต์องค์ความรูวิชาการ 
ตาง  ๆ  แสดงใหเห็นเรื่องราวที่สอดคลองกับการน าไปใช 
กับวิถีชีวิต  โดยใชสื่อ  ใชเทคโนโลยีหรือระบบ  IT 
ถายทอดไปสูประชนทุกกลุม 
๕.  พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและปรับปรุงสภาพ 
แวดลอมทางสังคมใหเอื้อตอการมีพฤติกรรม 
ทางสุขภาพท่ีดีถวนหนาอยางยั่งยืน 
๖.จัดระบบการคุมครองผูบริโภคดานอาหารปลอดภัย 
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                  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                        แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดลอม 

๗.  จัดระบบการคุมครองผูบริโภคดานอาหารปลอดภัย 
ตลาดสดนาซื้อและปกปูองสิทธิผูบริโภครวมทั้ง 
สงเสริมการตลาด  ละ  เลิกอบายมุข  สิ่งเสพติด 
๘. สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ใหสามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติภัย 
อาชญากรรม  และสาธารณะภัย  ฯ 
๙.  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ 
ครอบครัว  ชุมชน เพ่ือเสริมสรางสุขภาพรางกายจิตใจ   
และจิตวิญญาณใหแกประชาชนและสังคม 
๑๐.  สงเสริมศักยภาพและบทบาทองค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น  เพ่ือการพัฒนาเทศบาลและ อบต.นาอยู 
ใหไดมาตรฐาน 
๑๑.พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอยางเป็นระบบ 

และตอเนื่อง  ใหมีความรูและทักษะในการถายทอด 
หลักธรรมสูการปฏิบัติ  และการเผยแพรศาสนธรรม 
ผานสื่อตาง  ๆ 
 
๑.  สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์  (  GIS  )  และระบบเทคโนโลยี 
เพ่ือการจัดการ( MIS )เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ระบบนิเวศ  ปุาไม   ทรัพยากรชายฝั่ง  ลุมน้ า และพ้ืนดิน 
ใหอุดมสมบูรณ ์ สามารถเป็นแหลงผลิตอาหาร 
ระดับภูมิภาค 
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                  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                               แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.  ดานการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
๗.   ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.สรางจิตส านึกและความตระหนักของเอกชน ประชาชน 
ในการเพิ่มการผลิตโดยมุงเนนคุณธรรมความรับผิดชอบ 
ตอสังคม  และมีมาตรการลดผลกระทบตอทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.เพ่ิมน้ าในการเกษตรกรรมอยางเพียงพอ  
๕.เฝูาระวังและพัฒนาคุณภาพแหลงน้ า  อากาศ และเสียง 
ใหไดมาตรฐาน  
๖.สรางเครือขายชุมชนเพื่อเฝูาระวัง  ปูองกัน  ควบคุม  
 การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ 
 
๑.จัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพรวดเร็ว  ครบวงจร   
เพ่ือใหบริการประชาชนแบบองค์รวมและตอเนื่อง  และสงเสริม 
การบริการประชาชนแบบ ONE STOP SERVICE 
๒.ปรับปรุงโครงสรางและการใหบริการและบริหารเพื่อเอ้ือ 
 ตอการแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน 
๓.พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรเพ่ือเตรียมรับเรื่องราว 
รองทุกข ์ และแกไขปัญหาเดือดรอนของประชาชน 
 
๑.สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดา  และทารก 
๒.สงเสริมมาตรการการปูองกัน เฝูาระวังรักษาบ าบัดผูเสี่ยง 
เสพติดยาเสพติด  มิใหหวนกลับมา  และรักษาสภาพชุมชน 
เขมแข็งอยางยั่งยืน  รวมทั้งการจับกุมผูกระท าผิดในคดี 
ยาเสพติด 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
๑. นโยบายพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
๒. นโยบายพัฒนาดานสังคม 
๓. นโยบายพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
๔. นโยบายพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
๕. นโยบายพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

 
 

 
  การพัฒนาทองถิ่นขององค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน เป็นการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปัญหา ตลอดจนรวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
สวนต าบลโคกสนวน  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาองค์การ 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บริหารสวนต าบลโคกสนวน จะสมบูรณ์ได จ าเป็นตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักรวมกันใน
การแกไขปัญหาและมีความเขาใจแนวทางแกไขรวมกันอยางจริงจัง องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน ยังไดเนนใหคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ ยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กก อนวัยเรียนและพัฒนา
เยาวชนใหพรอมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหนาที่ขององค์การบริหารสวนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารสวนต าบล ใชเทคนิค SWOT เขามาชวยทั้งนี้ เพ่ือใหทราบวา
องค์การบริหารสวนต าบลมีอ านาจหนาที่ที่จะเขาไปด าเนินการแกไขปัญหาในเขนพ้ืนที่ใหตรง 
กับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออน โอกาสภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจตาม
หลัก SWOT องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจใหตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบงภารกิจไดเป็น ๗ ดาน ซึ่งภารกิจ
ดังกลาวถูกก าหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
  ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (๑) จัดใหมีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
 (๒) ใหมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
 (๓) ใหมีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
 (๔) ใหมีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
 (๕) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
 (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
  
 ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา ๖๗ (๖))  
 (๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
 (๓) ใหมีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
      (มาตรา ๖๘ (๔)) 

(๔)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส                       
 (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
(๕) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๖) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
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๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
(๒) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน(มาตรา๖๘(๘)) 
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
(๔) จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))) 
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

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

 
 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (๑) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
  (๒) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
  (๓) บ ารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗๗)) 
  (๔) ใหมีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
  (๕) การทองเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
  (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
  (๗) การสงเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
  (๘) การพาณิชย์กรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
  ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) คุมครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

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

 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น             
           (มาตรา ๖๗ (๘)) 
 (๒) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
 (๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
 (๔) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 
           (มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

 ๕.๗ ดา้นการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให 
                                ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 
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  (๒) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
  (๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของ อปท. (มาตรา ๑๗ (๓)) 
  (๔) การสรางและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมตอระหวางองค์กรปกครองสวน 
                               ทองถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
  ภารกิจทั้ง ๗ ดาน ตามที่กฎหมายก าหนดใหอ านาจองค์การบริหารสวนต าบลสามารถจะแกไขปัญหา
ขององค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน  ไดเป็นอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความตองการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบดวย การด าเนินงานขององค์การบริหารสวนต าบลจะตอง 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผูบริหารองค์การบริหารสวนต าบลเป็นส าคัญ 
 
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หมายถึง มาตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
               สวนต าบล พ.ศ.๒๕๔๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ 
               มาตรา ๑๖ และ ๑๗ หมายถึง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กร                           
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
                
 
 
 

ภารกิจหลัก  
(๑) ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน สะพาน เป็นตน 
(๒) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟูา น้ าประปา เป็นตน 
(๓) การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย  

สิ่งปฏิกูล 
(๔) การปูองกันและระงับโรคติดตอ 
(๕) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
(๗) การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๘) การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพและการเพิ่มรายไดแกราษฎร 
(๙) การฟ้ืนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น 

  (๑๐)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส 
  (๑๑)การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
  (๑๒)การสงเสริมและเสริมสรางใหราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
  (๑๓)การสงเสริมการเกษตรการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  (๑๔)การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบล 
  (๑๕)การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  
 
 
 

๖. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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 ภารกิจรอง 
   (๑)การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบรอย 
  (๒) การคุมครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (๓) การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  (๔) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  (๕) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีในทองถิ่น 
  (๖) การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
  (๗) การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  (๘) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนประกอบการคา 
  (๙) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
  (๑๐)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (๑๑)การจัดการ การบ ารุง และการใชประโยชน์จากปุาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดลอม 
  (๑๒)การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ 
       ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 

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

 ๑. ประชาชนมีคุณภาพ และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น ทั้งในโครงสรางพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 

 ๒. ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนสมบูรณ์ 

 ๓. มีโรงเรียน  ๒ แหง สามารถรองรับการเรียนของนักเรียนไดอยางเพียงพอ  

 ๔.  องค์การบริหารสวนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะ 

๕.  มีการประสานความรวมมือกันระหวางองค์การบริหารสวนต าบลกับสวนราชการอ่ืนในพื้นที่ 

๖.  มีพ้ืนที่ปุาไมท าใหสภาพแวดลอมธรรมชาติดี 

๗.  มีกลุมออมทรัพย์เพ่ือกองทุนหมูบาน ที่เอ้ือประโยชน์ใหกับคนในชุมชน 

 จุดอ่อน (Weak-W )  

๑.  เป็นชุมชนที่มีการปลูกสรางบานเรือนอยูหางไกลกัน 

๒.  ประชาชนมีรายไดนอย ฐานะยากจน และขาดที่ท ากิน 

๓.  ประชาชนไมมีงานท านอกฤดูท านา 
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๔.  เด็กและเยาวชนบางสวนไมสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

๕.  ประชาชนออกไปหางานท านอกพ้ืนที่ 

๖.  มีการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 

๗.  กลุมอาชีพยังไมเขมแข็ง 

๘.  ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตนเอง 

๙.  ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่นขาดการสืบสาน 

 โอกาส (Opportunity – O) 

๑. องค์การบริหารสวนจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองค์การบริหารสวนต าบลโคกขม้ินที่มีแผนงาน
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เชน  ถนน ขุดลอกคลอง 

๒. มีพ้ืนที่เหมาะสมในการท าการเกษตร ไรออย มันส าปะหลัง ยางพารา และปลูกขาว 

๓. ในเขตองค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน  มีพ้ืนที่ปุาไมพอที่จะรองรับเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 อุปสรรค ( Threat – T )  

๑. ประชาชนขาดแหลงเงินทุนที่ใชในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า 

๒. ประชาชนยังขาดความรูในการพัฒนา ผลผลิตทางการเกษตร 

๓. ประชาชนยังขาดความรูในการรวมมือกันเพ่ือจัดตั้งกลุมตางๆ 

๔. ประชาชนยังขาดจิตส านึกที่ดี ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

๕. งบประมาณขององค์การบริหารสวนต าบลยังมีไมเพียงพอในการบริหารจัดการใหครบทุกดาน 

๖.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกสนวน พบว่า 

ปัจจัยภายในประกอบด้วย 

จุดแข็ง (Strength=s)   

๑. ดานการบริหาร ไดแก การแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ 
๒. การก ากับดูแล 
๓. ระเบียบ กฎหมาย 
๔. บุคลากร ไดแก อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม 
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๕. งบประมาณ 
๖. ระบบขอมูล 
๗. การประสานงาน/การอ านวยการ/ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ 
๘. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 

๑. ดานการเมือง ความขัดแยง กลุมผลประโยชน์ 
๒. ดานเศรษฐกิจ 
๓. ดานสังคม 
๔. นโยบายรัฐบาล 
๕. เทคโนโลยี 

จุดแข็งของการพัฒนาในปัจจุบัน 

๑. มีสายการบังคับบัญชาที่สั่นและรวดเร็ว 
๒. มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
๓. มีบุคลากรและพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน 
๔. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีเพียงพอ 
๕. ระบบขอมูลเพียงพอ 
๖. มีการแบงสวนราชการที่เหมาะสม 
๗. มีการก ากับดูแลอยางทั่วถึง 

จุดแข็งอ่อนของการพัฒนา 

๑. มีอัตราก าลังที่นอยและมีความรูไมเพียงพอ 
๒. ระเบียบกฎหมายยังไมชัดเจน 
๓. ขาดบุคลากรที่ปรึกษาใหค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน 

จุดแข็ง (Streng=s)   

๑.ประชาชนมีคุณภาพ และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นท้ังในดานโครงสรางและคุณภาพชีวิต 

๒.ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวนสมบูรณ์ 

๓.มีโรงเรียน 1 แหง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แหง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยาง
เพียงพอ 

๔.องค์การบริหารสวนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแกปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน 
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๕.มีการประสานความรวมมือกันระหวางองค์การบริหารสวนต าบลกับสวนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ 
 ๖. มีปุาไมมาก ท าใหสภาพแวดลอมและธรรมชาติดี 

 ๗. มีกลุมออมทรัพย์เพื่อกองทุนหมูบาน ที่เอ้ือประโยชน์ใหกับคนในชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness=W)   

๑. เป็นชุมชนที่มีการปลูกสรางบานเรือนอยูหางไกลกัน 

๒. ประชาชนมีรายไดนอย ฐานะยากจน และขาดที่ท ากิน 

๓. ประชาชนไมมีงานท านอกฤดูท านา 

๔. เด็กและเยาวชน บางสวนไมสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

๕. ประชาชนออกไปหางานท านอกพื้นที่ 

๖. มีการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 

๗. กลุมอาชีพยังไมเขมแข็ง 

๘. ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตนเอง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

๑. ประชาชนขาดแหลงเงินทุนที่ใชในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
 ๒. ประชาชนยังขาดความรูในการพัฒนา ผลผลิตทางการเกษตร 

๓. ประชาชนยังขาดความรูในการรวมมือกันเพ่ือจัดตั้งกลุมตางๆ 

๔. ประชาชนยังขาดจิตส านึกท่ีดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

๕. งบประมาณขององค์การบริหารสวนต าบลยังมีไมเพียงพอในการบริหารจัดการใหครบทุกดาน 

โอกาส (Opportunity=O)   

๑.องค์การบริหารสวนจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน ที่มีแผนงาน
โครงการตามแนวทาง ยุทธศาสตร์การพัฒาจังหวัด เชน ถนน ขุดลอกคลอง 

 ๒.มีพ้ืนที่เหมาะสมในการท าการเกษตร ไรออย มันส าปะหลัง ยางพารา และปลูกขาว 

           ๓.ในเขตองค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน  มีมีพ้ืนที่ปุาไมพอที่จะรอบรับเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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              องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขม้ิน จัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ   สารบรรณ  
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท ารางขอบังคับ  การจัดท าทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารสวนต าบล   คณะกรรมการ
บริหารการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การใหค าปรึกษาหนาที่รับผิดชอบ การ
ปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนต าบล ลูกจาง พนักงานจาง การบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารสวนต าบลทั้งหมด  การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ และงานอ่ืนที่ไมอยูในความ 
รับผิดชอบของหนวยงานใด ๆ จึงแบงสวนราชการภายในส านักงานปลัดไดดังนี้   
     ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
                            -งานธุรการ  สารบรรณ จัดท าค าสั่ง ประกาศ 

        -ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ขอบังคับ 
        -งานติดตอและประสานงานราชการหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
        -งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์ 
        -งานกิจการสภา 
        -งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
        -งานดานสาธารณสุข 
        -งานกฎหมายและคดี 
        -งานอ่ืน ๆ ที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ ใหเป็นหนาที่ของส านักงานปลัดองค์การบริหารสวนต าบล 

๑.๒ งานนโยบายและแผน 
       -งานนโยบายและแผน 

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

                             -งานกฎหมายและคดี 
        -งานรองเรียนรองทุกข์และอุทธรณ์ 
        -งานขอบัญญัติและระเบียบ 
        -งานนิติกรรม 
        -งานคดี 

 
   ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        -งานอ านวยการ 
        -งานอัคคีภัย 
        -งานวาตภัย 
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        -งานอพยพผูประสบภัยและทรัพย์สินชวยเหลือสงเคราะห์ประสบภัย 
        -งานฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิม 
        -งานรักษาและบ ารุงขวัญ 
        -งานศูนย์ อปพร.  
        -งานปูองกัน 

  
 ๒.กองคลัง  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จายเงิน ทุกประเภทงาน 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าสงเงิน  การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารสวนต าบล 
รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ การหักภาษีและน าสงรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน  การรับและจายเงินสะสมขององค์การบริหารสวนต าบล การยืมเงินทดรองราชการการเรงรัดการจัดเก็บ
รายได การพัฒนารายได การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ จึงแบงสวนราชการ
ภายในกองคลังไดดังนี้ 

 ๒.๑ งานการเงิน 
                              -งานการเงิน 

         -งานรับเงินเบิกจายเงิน 
                              -งานจัดท าฎีกาเบิกจายเงิน 
                              -งานเก็บรักษาเงิน 
                         ๒.๒ งานบัญชี 
                              -งานการบัญชี 
                              -งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
                              -งานงบการเงินและงบทดลอง 
                              -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
                              -งานเก็บรักษาเงิน 

 ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาใบอนุญาต 
-งานพัฒนารายได 
-งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

   ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ์ 
-งานทะเบียนพาณิชย์ 
-งานจัดท าระบบขอมูล 

 

 ๓.กองช่าง  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใชจายเงินขององค์การบริหาร
สวนต าบล การอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจายจากเงินรายไดขององค์การบริหารสวนต าบล งานบ ารุง ซอม และ
จัดท าทะเบียนสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสวนต าบล การใหค าแนะน า 
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ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการและออกแบบกอสรางแกองค์การบริหารสวนต าบล และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของจึงแบง
สวนราชการภายในกองคลังไดดังนี้ 
 ๓.๑ งานก่อสร้าง 

          -งานกอสรางและบูรณะถนน 
 -งานกอสรางสะพาน เขื่อน ทดน้ า 

-งานข้อมูลก่อสร้าง 
                       ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

           -งานออกแบบและบริการขอมูล 
 ๓.๓ งานผังเมือง 

-งานส ารวจแผนที่ 
-งานวางผังพัฒนาเมือง 
-งานควบคุมทางผังเมือง 
-งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
-งานสวนสาธารณะ 

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

 ๔.ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  งานบุคลากร 
งานพัสดุ แผนวิชาการ การศึกษาปฐมวัย  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬา งานการศึกษานอกระบบ 
และสงเสริมอาชีพ งานประสานกิจกรรมกับหนวยงานตาง ๆ และสงเสริมการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
จึงแบงสวนราชการภายในสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไดดังนี้ 
                      ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
                            -งานบุคลากร 
                            -งานพัสดุ 

                 - แผนและวิชาการ 
                            -การศึกษาปฐมวัย 
                            -การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                      ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                            -งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
                            -งานการศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ 
                            -งานบริหารงานทั่วไป 
                            -งานการทองเที่ยว 
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                      ๔.๓ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
                            -งานขอมูล 
                            -งานประสานกิจกรรม 
                            -งานสงเสริมการศึกษา 
 ๕.ส่วนสวัสดิการสังคม  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน งานศูนย์เยาวชน
งานการกีฬา งานฝึกอบรมพัฒนาการ   งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผูพิการ การสงเสริมอาชีพในต าบล ส ารวจ
ขอมูลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนชราและผูพิการเพ่ือจัดท าทะเบียนคุมในการเบิกจายเบี้ยยังชีพ การฝึกอบรม การฝึกอาชีพการ
สงเสริมกลุมอาชีพในต าบล พัฒนาศักยภาพกลุมตาง ๆ  ในต าบล  งานศูนย์วัฒนธรรม  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  จึง
แบงสวนราชการภายในสวนสวัสดิการสังคม  ไดดังนี้ 

    ๕.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
         -งานศูนย์เยาวชน 

                              -งานการกีฬา 
                              -งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
                              -งานศูนย์วัฒนธรรม 
                        ๕.๒ งานสังคมสงเคราะห์ 
                               -งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผูพิการ 
                               -งานสงเสริมสุขภาพ 
                               -งานขอมูล 
                         ๕.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
                              -งานฝึกอบรม 
                              -งานพัฒนาศักยภาพกลุม 
                              -งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพด าเนินการ 
  
 ๖.ส่วนส่งเสริมการเกษตร  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานสงเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานการเกษตร ปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีดานการเกษตรประจ าต าบล งาน 
ขอมูลวิชาการดานการเกษตร สงเสริม และพัฒนาอาชีพในต าบล ดูแลสงเสริมงานดานปศุสัตว์ งานทะเบียนขอมูล 
วิชาการ งานบ าบัดน้ าเสีย งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  จึงแบงสวนราชการภายใน
สวนสงเสริมการเกษตร  ไดดังนี้ 

   ๖.๑ งานส่งเสริมการเกษตร 
                              -งานวิชาการเกษตร 
                              -งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
                              -งานสงเสริมการเกษตร 
                       ๖.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
                              -งานขอมูลวิชาการ 
                              -งานบ าบัดน้ าเสีย 
                              -งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 
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 หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆงาน
ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการ หลักฐานเอกสารทางบัญชี  การควบคุมเอกสารดานการเงิน การซื้อพัสดุ การเบิกจาย 
การลงบัญชี ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งเอกสารทางการบัญชี การเงิน 
ยอดเงิน การท าสัญญา และตรวจสอบงบประมาณรายจาย และการกอหนี้ผูกพัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  จึงแบง
สวนราชการภายในหนวยตรวจสอบภายใน  ไดดังนี้ 

-งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆใน อบต. 
-งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการ หลักฐานเอกสารทางบัญชี 
-งานควบคุมเอกสารดานการเงิน การซื้อพัสดุ    การเบิกจายการลงบัญชี 
-งานตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
-งานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา 

 -งานตรวจสอบงบประมาณรายจาย การกอหนี้ผูกพัน 
  การบริหารงานแตละสวนราชการใหมีปลัดองค์การบริหารสวนต าบล เป็นผูบริหารสูงสุดและมีหัวหนาสวน
ราชการแตละสวนท าหนาที่บริหารงานงานในสวนราชการนั้น พรอมทั้งมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาในสวนราชการนั้น ๆ 
ปฏิบัติ   ทั้งนี้ใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนต าบล (ก.อบต.)ก าหนดตอไป 
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บทที่ ๒ 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 

 
องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน    ไดจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ 
มาตรฐานความส าเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที ่ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว ซ่ึง 
กรอบมาตรฐานประกอบดวย 

มิติที่ ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร์ 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๔ ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน 

 

มิติที่ ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริการทรัพยากรบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(ก) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองและ
สนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว 

(ข) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกลาวคือ “ก าลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของ 
สวนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลัง (Workforce Analysis) สามารถระบุ 
ชองวางดานความตองการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 

(ค) สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดใหไดมา 
พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 
ซึ่งจ าเป็นตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

(ง) สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสรางความตอเนื่องในการ
บริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูน าปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR TransactionalActivities) มีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา 
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดาน การ 
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 
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(ข) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตองเที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

(ค) สัดสวนคาใชจายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตองบประมาณรายจายของสวน
ราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for 
Money) 

(ง) มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

มิติที ่๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสวนราชการ 
กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

(ก) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นตอการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของสวนราชการ  
( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

(ค) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการแบงปันแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของสวนราชการ 

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกตาง 
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลนอกจากนี้ขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือ
ผลงานของสวนราชการ 

มิติที ่๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง 
(ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจนการด าเนินการ

ดานวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 
(ข) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี้ จะตองก าหนดใหความพรอมรับผิดดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะน าไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
(ก) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการท างานระบบงานและบรรยากาศการ

ท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริม
ใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

(ค) มีการสงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางฝุายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน  
และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเองมิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง  ๕ มิติ 
เป็นเครื่องมือที่จะชวยท าใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไมมากนอยเพียงใด 



                                                                     -๓0- 

บทท่ี ๓ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน  ไดด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน   ตามข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
๑. แตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล     ประกอบดวย 

ผูบริหารเป็นหัวหนาคณะท างาน    หัวหนาสวนราชการระดับกอง/ส านักเป็นคณะท างาน   และหนวยงานการ 
เจาหนาที่เป็นเลขานุการ    โดยคณะท างานดังกลาวมีหนาที่วิเคราะห์ขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได 
จากการระดมความคิดเห็นของผูบริหารขาราชการ   พนักงานในสวนตางๆ    ขององค์การบริหารสวนต าบล 
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
องค์การบริหารสวนต าบล ณ หองประชุมองค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน   ท าใหผูเขาประชุมไดรับความรู  
ความเขาใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน 

๓. จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกลาว   ไดด าเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารสวนต าบลโคกสนวน   โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นค าถามดังนี้ 

๓.๑ เปูาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบริหารสวนต าบลโคกขม้ิน ตองการใหเกิดข้ึน 
ใน ๑-๓  ปี ขางหนาคืออะไร 

* งานกระบวนงาน 
* คน 
* ทรัพยากร 
* ผูรับบริการ 
๓.๒ อะไรบางที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารสวนต าบล และอยากจะใหรักษา 

ไวตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่งขึ้น 
๓.๓ อะไรบางที่เป็นสิ่งทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององค์การ 

บริหารสวนต าบลประสบผลส าเร็จ เปูาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
๓.๔ อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะท า แตไมไดท าในชวงที่ผานมา หรือทาน 

คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน 
สรุปประเด็นค าตอบการด าเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรของ 

องค์การบริหารสวนต าบล ๔ ขอ ไดดังนี้ 
๑) เปูาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบริหารสวนต าบลตองการใหเกิดขึ้นใน 

 ๑-๓ ปี ขางหนา ประกอบดวย 
 งานกระบวนงาน 
(๑) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
(๒) มีการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
(๓) มีการบูรณาการรวมกันระหวางส านัก/กอง สามารถประสานงานกันอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
(๔) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการ 

ปฏิบัติงานที่แทจริง 
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 คน 
(๑) บุคลากรมีจิตส านึกดานคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นขาราชการ 
(๒) มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 
(๓) บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน 

ไดในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 (๔) จ านวนบุคลากรมีความเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 
ทรัพยากร 

(๑) มีอุปกรณ์ในการท างานที่ทันสมัย อยางพอเพียง 
(๒) น าเทคโนโลยีมาปรับใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
(๓) มีงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียง 
 

ผู้รับบริการ/ประชาชน 
(๑) ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 
(๒) ประชาชนมีความพึงพอใจ 
(๓) เปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการด าเนินงานขององค์การบริหารสวนต าบล 

      ๒) อะไรบางที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารสวนต าบล และอยากจะใหรักษาไวตอไป 
หรือมุงเนนใหดียิ่งขึ้น 

(๑) ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
(๒) บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ท างานแบบฉันท์พ่ีนอง 
(๓) บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่แตละต าแหนง 
๔) สภาพแวดลอมในการท างานที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(๕) มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแตละต าแหนงอยางตอเนื่อง 
(๖) มีสวัสดิการใหบุคลากร 

      ๓) อะไรบางที่เป็นสิ่งทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององค์การบริหารสวน 
ต าบลประสบผลส าเร็จ เปูาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

(๑) สรางจิตส านึกใหขาราชการในทุกระดับ เป็นขาราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) สรางองค์กรใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู 
(๓) การพัฒนาขาราชการอยางสม่ าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
(๔) การกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสูระดับส านัก/กองเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการท างาน 
(๕) ผูปฏิบัติงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

     ๔) อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะท า แตไมไดท าในชวงที่ผานมา หรือทานคาดหวังให 
หนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน 

๑) มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 
๒) มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสม่ าเสมอ 
๓) ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
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๔. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลว จึงไดก าหนดประเด็น 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
๑. มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจ าเป็นของสวนราชการทั้งใน 

ปัจจุบันและอนาคต 
๒. การสรางวัฒนธรรมองค์กรใหท างานแบบมีสวนรวม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 

รวมกัน 
๓. มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
๕. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 

ปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
๖. มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 
๗. สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปันแลกเปลี่ยนขอมูลความรู 

และพัฒนาองค์กรใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู 
๕. คณะท างานฯ ได้จัดประชุมข้าราชการ   เพ่ือรวมกันจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การ 
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชเทคนิคการวิเคราะห์สวนตาง ( Gap Analysis ) ซึ่งเป็นการหาสวนตาง 
ระหวางระดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับ 
สถานภาพปัจจุบันวามีความแตกตางกันเพียงไร ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ไดดังนี้ 

ทิศทางความตองการกับผลการการ ปฏิบัติงานดาน HR ในปัจจุบัน ( Gap Analysis ) จึงได 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

๑. การสรางวัฒนธรรมองค์กรใหท างานแบบมีสวนรวม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 
รวมกัน 

๒. มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจ าเป็นของสวนราชการ ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต 

๓. สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
๔. มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 
๕. มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๖. สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปันแลกเปลี่ยนขอมูลความรู 

และพัฒนาองค์กรใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู 
๗. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 

ปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
การวิเคราะห์แรงเสริมแรงตาน เพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ที่ตองการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนด 
เปูาประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรางวัฒนธรรมองค์กรใหท างานแบบมีสวนรวม การท างานเป็นทีม 

และมีการบูรณาการรวมกัน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
ขาราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 
๒. สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๓. สงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางผูบังคับบัญชา 
และผูใตบังคับบัญชา ในทุกสวนราชการ 

๑. คานิยมในการท างานของผูบังคับบัญชา 
และผูใตบังคับบัญชา 
๒. ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไมชัดเจน 
๓. ขาดการเผยแพร ขอมูลขาวสาร 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหมีวิสัยทัศ 
และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 
๒. ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ 
ชัดเจน 
๓. มีการเผยแพร ขาวสารประชาสัมพันธ์ 
อยางสม่ าเสมอ 

๑. ผูบริหารและพนักงานใหความส าคัญ 
๒. ปรับเปลี่ยนคานิยมในการท างานของ 
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
๓. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหมี 
วิสัยทัศ และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 
๒. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
ขาราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

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

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจ าเป็น 

ของสวนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑. แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร 
และรัฐบาล 
๒. วิเคราะห์อัตราก าลังในการจัดแผนอัตราก าลังให 
เหมาะสม กับภารกิจ 

๑. ขอจ ากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
๒. อัตราก าลังไมสอดคลองกับภารกิจ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. ปรับปรุงโครงสรางและอัตราก าลังใหเหมาะสม 
กับภารกิจ 

๑. จัดท าแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับ 
พนักงาน 
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เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 
๑.ปรับปรุงโครงสรางและอัตราก าลังใหเหมาะสม 
กับภารกิจ 
๒. จัดท าแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับ 
พนักงาน 

๑. จ านวนครั้งในการปรับแผนอัตราก าลัง 
๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังเสนทาง 
ความกาวหนาใหกับพนักงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. ผูบริหารใหความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 
๒. จัดสภาพแวดลอมการท างาน และสวัสดิการ 
ใหกับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

๑. ขอจ ากัดดานงบประมาณของหนวยงาน 
๒. ปัญหาหนี้สินของพนักงาน 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสราง ชีวิตที่ดี 
กับขาราชการ 
๒. สนับสนุนงบประมาณ 

๑. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. ใหพนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
๒. จัดสภาพแวดลอมการท างาน และสวัสดิการ 
ใหกับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

๑. จ านวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
ก าหนด 
๒. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา 

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

๑. บุคลากรไมเขาใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
แนวใหม เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒. ไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยางตอเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
ใหกับบุคลากร 
๒. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยางตอเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๑. ผูบริหารใหความส าคัญกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
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เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 
๑. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได 
๒. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยางตอเนื่องและเป็นรูปธรรม 
๓. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
และบริการ 

๑. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการ 
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

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

๑. ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการ 
ด าเนินงานไมชัดเจน 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. ก าหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ 
ด าเนินงานใหชัดเจน 
 

๑. ผูบริหารใหความส าคัญกับการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคลคลอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
๒. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบริหารงาน 
บุคคลอยางสม่ าเสมอ 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม 
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ 
พนักงาน 
๓. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบริหารงาน 
บุคคลอยางสม่ าเสมอ 
 

๑.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช 
ดุลพินิจของผูบริหารหนวยงานในเรื่องการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
๒. มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับดาน 
การบริหารงานบุคคลไวเพ่ือการตรวจสอบ 
๓. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
๔. จ านวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใส 
ดานการบริหารงานบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปัน 
แลกเปลี่ยนขอมูลความรู และพัฒนาองค์กรใหเป็นองค์กรแหงการเรียนรู 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรทั้งที่เป็น 
ทางการและไมเป็นทางการ 
๒. มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา 
ความรู ทักษะ อยางสม่ าเสมอ 

๑ .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรใหเป็นองค์กร 
แหงการเรียนรู 
๒. ขาดการเผยแพรและประชาสัมพันธ์ องค์ความรู 
๓. บุคลากรขาดความสนใจ 
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สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธ์องค์ความรู 
ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 
๒. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรูใหเป็นระบบและ 
หมวดหมู 

๑. ผูบริหารใหการสนับสนุน 
๒. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา 
ความรู ทักษะ อยางสม่ าเสมอ 
๒. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธ์องค์ความรู 
ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 
๓. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรูใหเป็นระบบและ 
หมวดหมู 
๔. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. ระดับความส าเร็จในการเผยแพรองค์ความรู 
๒. จ านวนองค์ความรูที่ไดรับการรวบรวม 
๓. รอยละของบุคลากรที่มีการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 
เก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM) 
๒. มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา 
ความรูดานเทคโนโลยี อยางสม่ าเสมอ 

๑. ขอจ ากัดดานงบประมาณ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. น าเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดปริมาณการใช 
วัสดุครุภัณฑ์ 

๑. ผูบริหารใหการสนับสนุน 

 
เป้าประสงค์ ส่ิงตัวช้ีวัด 

๑. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการ 
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
๒. มีการพัฒนาความรูดาน IT ของบุคลากร 
อยางตอเนื่องสม่ าเสมอ 
๓. น าเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดปริมาณการใช 
วัสดุครุภัณฑ์ 

๑. จ านวนกิจกรรมดานการบริหารงานบุคลากรที่ 
ใชเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการเก็บ 
รวบรวมขอมูลและใหบริการ 
๒. รอยละของบุคลากรที่ไดรับอบรมหรือพัฒนา 
ความรูดานเทคโนโลยี 
๓. ปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ์ลดลง 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ตัวชี้วัดความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จดาน HR 
และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ความ

สอดคลอง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑ การสรางวัฒนธรรมองค์กร 
ใหท างานแบบมีสวนรวม 
การท างานเป็นทีม และมี 
การบูรณาการรวมกัน 

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรใหมี 
วิสัยทัศ และเขาใจใน 
ระบบบริหารราชการยุค 
ใหม 
๒. จัดประชุมเพ่ือการรับ 
ฟังความคิดเห็นของ 
ขาราชการในทุกระดับ 
สม่ าเสมอ 

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

๕ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

๒ มีการวางแผนและบริหาร 
ก าลังคนสอดคลองกับ 
ภารกิจและความจ าเป็นของ
สวนราชการ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

๑. ปรับปรุงโครงสรางและ 
อัตราก าลังใหเหมาะสม 
กับภารกิจ 
๒. จัดท าแผนผังเสนทาง 
ความกาวหนาใหกับ 
พนักงาน 

๑. จ านวนครั้งในการ
ปรับแผนอัตราก าลัง 
๒. ระดับความส าเร็จใน 
การจัดท าแผนผัง
เสนทางความกาวหนา
ใหกับพนักงาน 

๑ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

๓ สงเสริมสวัสดิการและสิ่ง 
อ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม 
ที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับ 
ตามกฎหมาย 
 

๑. ใหพนักงานน าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการท างานและใน 
ชีวิตประจ าวัน 
๒. จัดสภาพแวดลอมการ 
ท างาน และสวัสดิการ 
ใหกับบุคลากรเพ่ือเป็น 
แรงจูงใจในการท างาน 

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

๕ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

๔ มีระบบการบริหารผลงานที่ 
เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคา 

๑. มีระบบการประเมินผล 
งานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได 
๒. มีการติดตามและระ 
เมินผลการปฏิบัติงาน 
อยางตอเนื่องและเป็น 
รูปธรรม 
๓. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ 
กลางในการท างาน และ 
บริการ 

๑. ระดับความพึงพอใจ 
ของบุคลากรที่มีตอ
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
๒. ระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีตอผล 
การปฏิบัติงานของ 
หนวยงาน 

๓ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ความ

สอดคลอง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๕ มีความโปรงใสในทุก 
กระบวนการ ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. สงเสริมใหบุคลากรทุก 
ระดับ ยึดระบบคุณธรรม 
เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการสงเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมใหกับ 
พนักงาน 
๓. มีการเผยแพร ขอมูล 
ขาวสารดานการ 
บริหารงาน บุคคลอยาง 
สม่ าเสมอ 
 

๑.มีการประกาศ 
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 
หรือการใชดุลพินิจของ 
ผูบริหารหนวยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒. มีการจัดเก็บหลักฐาน 
หรือรายงานเกี่ยวกับ
ดานการบริหารงาน
บุคคลไวเพ่ือการ
ตรวจสอบ 
๓. มีการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
๔. จ านวนเรื่องรองเรียน 
เกี่ยวกับความไมโปรงใส 
ดานการบริหารงาน
บุคคล 
 

๔ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

๖ สนับสนุนใหขาราชการ มี 
การพัฒนาความรูอยาง 
ตอเนื่อง มีการแบงปัน 
แลกเปลี่ยนขอมูลความรู 
และพัฒนาองค์กรใหเป็น 
องค์กรแหงการเรียนรู 

๑. มีการจัดอบรมหรือสง 
บุคลากรเขารับการพัฒนา 
ความรู ทักษะ อยาง 
สม่ าเสมอ 
๒. มีการเผยแพร และ 
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู 
ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรู 
๓. มีการเก็บรวบรวม 
องค์ความรูใหเป็นระบบ 
และหมวดหมู 
๔. มีการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร 

๑. ระดับความส าเร็จใน 
การเผยแพรองค์ความรู 
๒ จ านวนองค์ความรูที่ 
ไดรับการรวบรวม 
๓. รอยละของบุคลากรที่
มีการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร 

๓ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ความ

สอดคลอง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๗ มีการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชในกิจกรรม 
และกระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 
ปรับปรุงการบริหารและการ 
บริการ 

 

๑. มีการน าเทคโนโลยี 
และสารสนเทศมาใชใน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมระ 
สิทธิภาพ 
๒. มีการพัฒนาความรู 
ดาน IT ของบุคลากร 
อยางตอเนื่องสม่ าเสมอ 
๓. น าเทคโนโลยีมาใช 
เพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

๑. จ านวนกิจกรรมดาน 
การบริหารงานบุคลากร
ที่ใชเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศมาใชในการ 
เก็บรวบรวมขอมูลและ 
ใหบริการ 
๒. รอยละของบุคลากรที่ 
ไดรับอบรมหรือพัฒนา 
ความรูดานเทคโนโลยี 
๓. ปริมาณการใชวัสดุ 
ครุภัณฑ์ลดลง 

๒ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๓ 

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

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๑ ความ
สอดคลอง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

๑. ปรับปรุง 
โครงสรางและ 
อัตราก าลังให 
เหมาะสม กับ
ภารกิจ 
๒. จัดท าแผนผัง 
เสนทาง
ความกาวหนา
ใหกับพนักงาน 
 
 
 

๑. จ านวนครั้งใน
การปรับแผน
อัตราก าลัง 
๒. ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนผัง 
เสนทาง 
ความกาวหนาใหกับ 
พนักงาน 

๑. แผนงาน
จัดท าแผนผัง
เสนทาง 
ความกาวหนา
ใหกับพนักงาน 
๒. โครงการให 
ทุนการศึกษาแก 
พนักงาน 

งานการ 
เจาหนาที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารสวน 
ต าบล 

ผูบังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

 
 
 



 
-๔0- 

 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๒ 
ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 

๑. มีการน า 
เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศมาใชใน 
การปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
๒. มีการพัฒนา 
ความรูดาน IT ของ 
บุคลากร อยาง 
ตอเนื่องสม่ าเสมอ 
๓. น าเทคโนโลยีมา 
ใชเพื่อลดปริมาณ
การใชวัสดุครุภัณฑ์ 

๑. จ านวนกิจกรรม 
ดานการบริหารงาน 
บุคลากรที่ใช 
เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศมาใชใน 
การเก็บรวบรวม 
ขอมูลและใหบริการ 
๒. รอยละของ 
บุคลากรที่ไดรับ 
อบรมหรือพัฒนา 
ความรูดาน 
เทคโนโลยี 
๓ ปริมาณการใช 
วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 

๑. แผนงานสง 
บุคลากร 
เขารับการอบรม 
พัฒนาความรู
ดาน IT 
จากหนวยงาน 
ภายนอก 
๒. แผนงานการ
จัดท า 
บันทึกทะเบียน
ประวัติ 
ดวยคอมพิวเตอร์ 
๓. แผนงานการ 
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร 
ทางเว็บไซด์ 

งานการ 
เจาหนาที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารสวน 
ต าบล 

ผูบังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

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

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

๑. ระดับความพึง 
พอใจของบุคลากรที่ 
มีตอระบบการ 
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 
๒. ระดับความพึง 
พอใจของประชาชน 
ที่มีตอผลการ 
ปฏิบัติงานของ 
หนวยงาน 

๑. แผนงานการ 
ส ารวจความพึง
พอใจของ
บุคลากรที่มีตอ 
ระบบการ 
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
๒. แผนงานการ
ส ารวจความพึง
พอใจของ 
ประชาชนที่มีตอ
ผลการ 
ปฏิบัติงานของ 
หนวยงาน 

งานการ 
เจาหนาที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารสวน 
ต าบล 

ผูบังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
ที ่๖) 

๑. มีการจัดอบรม 
หรือสงบุคลากรเขา
รับการพัฒนา
ความรูทักษะ อยาง 
๒. มีการเผยแพร 
และประชาสัมพันธ์
องค์ความรูใหกับ
บุคลากรอ่ืนได
เรียนรูดวย 
๓. มีการเก็บ 
รวบรวม 
องค์ความรูใหเป็น 
ระบบและ
หมวดหมู 
๔. มีการจัดท า 
แผนพัฒนา
บุคลากร 

๑. ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการเผยแพรองค์ 
ความรู 
๒. จ านวนองค์ 
ความรูที่ไดรับการ 
รวบรวม 
๓. รอยละของ 
บุคลากรที่มีการ 
จัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร 

 

๑. โครงการ
อบรมสัมมนา
ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
สวนต าบล 
พนักงานองค์การ 
บริหารสวน
ต าบลและ 
พนักงานจาง 
๒. แผนงานการ 
เผยแพรองค์
ความรูใน 
องค์กร 
๓. แผนงานการ
จัดเก็บรวบรวม
ความรูในองค์กร 
๔. แผนงานการ
จัดท าแผน 
พัฒนาบุคลากร 

งานการ 
เจาหนาที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารสวน 
ต าบล 

ผูบังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

มิติที่ ๔ 
ความพรอม 
รับผิดดานการ 
บริหารงาน 
บุคคล 

๑. สงเสริมให 
บุคลากรทุกระดับ 
ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการ 
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับ 
พนักงาน 
๓. มีการเผยแพร 
ขอมูลขาวสารดาน 
การบริหารงาน 
บุคคลอยาง
สม่ าเสมอ 

๑.มีการประกาศ 
หลักเกณฑ์การ 
ตัดสินใจหรือการใช 
ดุลพินิจของบริหาร 
หนวยงานในเรื่อง
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒. มีการจัดเก็บ 
หลักฐานหรือ
รายงานเกี่ยวกับ
ดานการบริหารงาน
บุคคลไวเพ่ือการ
ตรวจสอบ 
บุคคล 

๑. แผนงานการ
จัดเก็บหลักฐาน
การตัดสินใจ 
หรือการใช
ดุลพินิจและ 
รายงานเกี่ยวกับ
ดานการ 
บริหารงาน
บุคคล 
๒.โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
พนักงานองค์การ 
บริหารสวน
ต าบล 

งานการ 
เจาหนาที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารสวน 
ต าบล 

ผูบังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

  ๓. มีการจัด
โครงการ/ 
กิจกรรมดาน 
คุณธรรมจริยธรรม 
๔. จ านวนเรื่อง 
รองเรียนเกี่ยวกับ 
ความไมโปรงใสดาน 
การบริหารงาน
บุคคล 

   

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

๑. ใหพนักงานน า 
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการท างาน
และในชีวิต 
ประจ าวัน 
๒. จัดสภาพ 
แวดลอมการ
ท างาน และ 
สวัสดิการใหกับ 
บุคลากรเพ่ือเป็น 
แรงจูงใจในการ 
ท างาน 

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

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

งานการ 
เจาหนาที่ 
ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารสวน 
ต าบล 

ผูบังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
ที ่๑) 

๑. พัฒนา/ปรับ 
เปลี่ยนทัศนคติ
บุคลากรใหมีวิสัย
ทัศ และเขาใจใน
ระบบบริหาร
ราชการยุคใหม 
๒. จัดประชุมเพ่ือ
การรับฟังความ
คิดเห็นของ
ขาราชการในทุก 
ระดับสม่ าเสมอ 

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

๑. แผนงานการ
ติดตาม 
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตาม 
เปูาหมาย 
๒. แผนงานการ 
ประชุมเพ่ือรับ
ฟังความ 
คิดเห็นระหวาง 
ผูบริหารและ 
พนักงาน 

ส านักปลัด 
องค์การ 
บริหารสวน 
ต าบล 

ผูบังคับบัญชา 
ติดตามผลการ 
ด าเนินงานตาม 
แผนงาน/ 
โครงการ 
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ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ 

๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารสวนต าบลมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร์ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพรอมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

๒. สอดคลองกับนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัด และองค์การบริหารสวน 
ต าบล 

๓. ผูบริหารน าเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ 
บริหารสวนต าบลเพ่ือบรรลุภารกิจ เปูาหมายที่วางไว 
 
 
 

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

 
 
 


