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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด  

จังหวัดนขอนแก่น เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแซง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

1.1.1 ความหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) หมายถึง แผนหรือกรอบวิธีการด าเนินงานที่แสดงถึงภารกิจ 

เป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงาน ตลอดจนวิถีทางหรือข้อก าหนดที่องค์การควรปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด ภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถขององค์กร 

1.1.2 การวางแผนยุทธศาสตร์ 
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ และก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่ก าหนดบนพ้ืนฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็น
ระบบ 

การก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดจะต้องเป็นระบบ กล่าวคือ 
แนวทางท่ีก าหนดขึ้นจะต้องด าเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งการวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องตอบค าถามหลัก 
3 ประการ คือ 

๑. องค์กรก าลังจะก้าวไปทางไหน 
๒. สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร 
๓. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร 
กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Processes) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
๒. ก าหนดพันธกิจ (Mission) 
๓. ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) 
๔. ก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) 
๕. ก าหนดแนวทางการพัฒนา 

1.1.3 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดข้ึนในอนาคต 
พันธกิจ (Mission) ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้ส าเร็จ ซึ่งเป็นการก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานด้วย 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง วิถีทางหรือข้อก าหนดที่องค์กรควรปฏิบัติเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถขององค์กร 



  

แนวทางการพัฒนา หมายถึง วิธีการของแต่ละยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

1.1.4 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
ในการสร้างหรือก าหนดวิสัยทัศน์ จะต้องศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนา หรือการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) 
จุดแข็ง (Strength-S) หมายถึง ทรัพยากรด้านต่างๆ ที่ได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งภายในองค์กร

ที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น 
ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านกฎหมาย 

จุดอ่อน (Weakness-W) หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาดในองค์กรที่เป็นข้อด้อยหรือเป็น
ข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส่งผลท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านกฎหมาย 

โอกาส (Opportunity-O) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะ
เกื้อกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ได้แก่ ด้านลูกค้า 
ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้านผู้สนับสนุนปัจจัย ด้านแรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ เป็นต้น 

อุปสรรค (Threat-T) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ลักษณะเป็นอุปสรรค ขัดขวาง หรือท าให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อการบริหารงานขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้านผู้สนับสนุนปัจจัย ด้านแรงงาน 
ด้านสถานการณ์นานาชาติ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ส่วนการวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา  ความต้องการของประชาชน ภายใต้

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
1.2.2 เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
1.2.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แซงกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
1.2.4 เพ่ือเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2.5 เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 



  

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.3.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประชุมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ SWOT ความต้องการขององค์กร พนักงานส่วนต าบล 
และประชาชน 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นการก าหนดทิศทางและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล การวางแผนความก้าวหน้า  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้
พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ และเพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล น ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  สภาพท่ัวไป และ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ประวัติความเป็นมา 
 บ้านหนองแซง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2474 โดยมีกลุ่มคนพากันอพยพมาจากบ้านดอน

ก่อ ต าบลเหล่ายาว อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยการน าของพ่อไสย์ ชุมแสง คนกลุ่มนี้
ได้มาตั้งบ้านเรือนท่ีอยู่ท่ีบ้านขามป้อม ต าบลหนองแซง (ปัจจุบัน) และมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง จ านวน 4 
ครอบครัว ได้อพยพต่อมาทางด้านทิศเหนือ ห่างกัน 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท่ีมีหนองน้ า (หนองแซง) 
คนกลุ่มนี้จึงได้ตั้งบ้านเรือนท ามาหากินในท่ีแห่งนี้ 
 ในระยะต่อมา ได้มีผู้คนมาจากบ้านโนนบะแต้ บ้านเก่าเขวา (ปัจจุบันหมู่บ้านทั้งสองได้ล่มสลายไป
แล้ว) ได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มเติมมีครอบครัวเพ่ิมข้ึนเป็น 20 ครอบครัว จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ให้ชื่อ
ว่า “บ้านหนองแซง” โดยตั้งชื่อตามชื่อหนองน้ าหนองแซงและได้พร้อมใจกันตั้งให้ นายเสน ศรียา เป็น
ผู้ใหญ่บ้านแยกมาเป็นบ้านหนองแซง หมู่ที่ 25 ต าบลบ้านเป้า (บ้านแฮดปัจจุบัน) อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2525 บ้านหนองแซง และหมู่บ้านใกล้เคียงจ านวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแซง บ้านหนอง
เต่า บ้านห้วยม่วง บ้านขอนสัก บ้านขามป้อม และบ้านสว่างพัฒนา ได้ขอแยกเขตการปกครองมาเป็นต าบล
หนองแซง ได้มีการเลือกตั้งก านัน ผลปรากฏว่า นายหมุน อินทร์นาง ผู้ใหญ่บ้านหนองแซงเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นก านันต าบลหนองแซง ขึ้นกับอ าเภอบ้านไผ่ และต่อมาบ้านแฮดได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ
บ้านแฮด ดังนั้น ต าบลหนองแซงจึงต้องไปขึ้นกับอ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นโดยปริยาย (นายหนู ศรีน้ า
ย้อย. 2540 : สัมภาษณ์)  

 
สภาพทั่วไป 

1.  ท่ีตั้ง 
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบ้านแฮด ระยะห่างจากอ าเภอประมาณ 7 กม.  
2.  เนื้อท่ี 
พื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,281 ไร่ 
3.  ภูมิประเทศ  
สภาพท่ีเป็นพื้นท่ีลูกคลื่นลาด 3.10% ประมาณ 50% ของพื้นที่ท้ังหมด 
4.  อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลบ้านแฮด.อ าเภอบ้านแฮด 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบล เขวาไร่  อ า เภอโกสุมพิ สั ย  

                               จ.มหาสารคาม 
ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลในเมือง.อ าเภอบ้านไผ่ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด 
5.  จ านวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 
จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,6,7 
6.  ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 



  

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม 

7.  จ านวนประชากร 
ประชากรท้ังสิ้น 4,991 คน แยกเป็นชาย 2,466 คน หญิง 2,525 คน มีความหนาแน่น

เฉลี่ย 111 คน / ตารางกิโลเมตร  
หมู่ท่ี 

 
ชื่อบ้าน จ านวนประชากร จ านวนหลังคา

เรือน ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

บ้านหนองแซง 
บ้านขามป้อม 
บ้านหนองเต่า 

บ้านสว่างพัฒนา 
บ้านห้วยม่วง 
บ้านขอนสัก 

บ้านหนองแซง 

253 
412 
469 
124 
398 
505 
305 

258 
433 
474 
140 
401 
525 
294 

511 
845 
943 
264 
799 

1,030 
599 

131 
252 
229 
84 
187 
249 
148 

 รวม 2,466 2,525 4,991 1,280 
 

ตารางท่ี 3.1 ประชากรแยกตามหมู่บ้าน 
หมายเหตุ  ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน 2552       
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
1.  การเกษตรกรรม ต าบลหนองแซงมีพื้นท่ีท าการเกษตรท้ังสิ้น  23,025 ไร่ พืช

เศรษฐกิจท่ีส าคัญได้แก่ อ้อยโรงงาน มีพื้นท่ีปลูก 8,927 ไร่ มันส าปะหลัง มีพื้นท่ีปลูก 3,000 ไร่ 
ข้าวนาปี มีพื้นท่ีปลูก 10,388 ไร่ มะม่วง 500 ไร่ กล้วย 120 ไร่ หม่อน 110 ไร่ ไม้ยูคาลิปตัส 90ไร่  

2.  การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อค้าขาย บริโภคเอง และใช้งาน ดังนี้ โค กระบือ 
ม้า สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น 

3.  การบริการและการพณิชยกรรมในเขต อบต. 
                       (ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2553) 

 1.ร้านขายของช า   จ านวน  46 แห่ง 
 2.ร้านท าผม    จ านวน  2 แห่ง 
 3.อู่ซ่อมรถ    จ านวน  9 แห่ง 

4. ปั๊มน้ ามัน(รวมป้ัมหลอด)และก๊าซ จ านวน   6  แห่ง 
5.โรงสีข้าว    จ านวน  10  แห่ง 



  

 
สภาพทางสังคม 

1.  การศึกษา  
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 แห่ง ได้แก ่
- โรงเรียนประถมศึกษา  

    ร.ร.ขามป้อมประชานุกูล    
   ร.ร.บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บ ารุง   
   ร.ร.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  

   ร.ร.บ้านหนองเต่า 
- โรงเรียนขยายโอกาส 

   ร.ร.หนองแซงวิทยาคม    
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 แห่ง ไดแ้ก่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแซง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้านห้วยม่วง 

- ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน, ห้องสมุดประชาชน 4 แห่ง 
2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด  รวม 6 แห่ง 
ส านักสงฆ์  รวม 3 แห่ง 
โบสถ์  รวม - แห่ง 
3.  สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน  -   แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน จ านวน  -   แห่ง 
 - สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน 1  แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ 100  
4.  มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ้าน จ านวน 2 รุ่น จ านวน 172 คน 
- อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 รุ่น จ านวน 137  
คน 
 
 

การบริการพ้ืนฐาน 
1.  การคมนาคม  
- มีถนนลาดยางเชื่อม 3 หมู่บ้าน และมีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
2.  การโทรคมนาคม  
- โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง หมู่ท่ี 1 - 7 



  

- ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข  -  แห่ง 
- ระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านท้ัง 7 หมู่บ้าน  
3.  การไฟฟ้า  
- จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1,280 ครัวเรือน 
- จ านวนครัวเรือนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน -  ครัวเรือน 
- พื้นท่ีท่ีได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 .00 ของพื้นที่ท้ังหมด 
- ไฟฟ้าทางสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน ประมาณ 300 จุด และได้ครอบคลุม

ถนนทุกสายในเขตพื้นท่ีองค์การบริการส่วนต าบลหนองแซง 
4.  การสาธารณูปโภค 
- มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน  

 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ป่าชุมชนหินร่อง  เนื้อท่ี 375 ไร่ บ้านหนองแซง หมู่ท่ี 1 
  - ป่าชุมชนโคกไม้งาม เนื้อท่ี 225 ไร่ บ้านขามป้อม หมู่ท่ี 2 
  - ดอนปู่ตา เนื้อท่ี 20 ไร่ บ้านขามป้อม หมู่ท่ี 2 

- แหล่งน้ าท่ีส าคัญต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
1. สระน้ าอนุสรณ์ เนื้อท่ี 4 ไร่ บ้านหนองแซง หมู่ท่ี 1  
2. หนองไกรสรกุล เนื้อท่ี 5 ไร่ บ้านขามป้อม หมู่ท่ี 2 
3. สระฮ่อมหาด เนื้อท่ี 7 ไร่ บ้านหนองเต่า หมู่ 3 
4. สระหนองเต่า เนื้อท่ี 5 ไร่ บ้านหนองเต่า หมู่ท่ี 3 
5. หนองผักหนาม เนื้อท่ี 6 ไร่ บ้านหนองเต่า หมู่ท่ี 3 
6. สระหนองผือ เนื้อท่ี 8 ไร่ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ท่ี 4 
7. สระอ้อมแก้ว เนื้อท่ี 5 ไร่ บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 5 
8. อ่างเก็บน้ าห้วยม่วง-ขอนสัก เนื้อท่ี 6 ไร่ บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 5 
9. หนองฝายใหม่ เนื้อท่ี 5 ไร่ บ้านขอนสัก หมู่ท่ี 6 
10. สระสมบูรณ์ เนื้อท่ี 12 ไร่ บ้านขอนสัก หมู่ท่ี 6 
11. สระสีทองพรมสิน เนื้อท่ี 8 ไร่ หมู่ท่ี 7  
12. ล าห้วยม่วงไหลผ่านบ้านหนองแซง ระยะทาง 3 ก.ม. 
13. ล าห้วยภูเหล็กไหลผ่านบ้านขามป้อม บ้านหนองแซง บ้านหนองเต่า 

ระยะทาง 5 ก.ม. 
14. บ่อโยก 37 แห่ง 

 
 

 



  

 
บทท่ี 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรใน
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  
 “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน  บริการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม” 
 
 ทันสมัย   หมายถึง  ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT)  มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 

 ร่วมใจประสาน  หมายถึง  ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแซงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 

 บริการเป็นเลิศ หมายถึง  การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
“ข้าราชการ  คือ  ผู้ท างานให้ประชาชนชื่นใจ”  การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ  เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2545 ม.3/1…การบริหารราชการตาม
พระราชบัญญัติ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจ   การอ านวยความสะดวก  และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน…ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี… 
 

 เทิดคุณธรรม  หมายถึง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความโปร่งใส  และเป็นธรรม  ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
 
พันธกิจ 
 1. สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  และทั่วถึง 
 3. ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและทัศนคติใน
กระบวนการท างาน  ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง   
 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 
Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
 2. ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจ
การพัฒนาบุคลากรของ อบต.หนองแซง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



  

3. วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
 

 4. กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด อบต.หนองแซง มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้
และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์องค์กรการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย 
 1. จุดแข็ง (Strength)   
  1.1 โสตทัศนูปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในกระบวนการฝึกอบรม  หรือการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เพียงพอและเหมาะสม  เช่น มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self  Development)  ได้ตลอดเวลาด้านบุคลากร 
  1.2  มีงบประมาณของตนเองในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
  1.3  มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือและเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากร  เช่น  ระบบ Lan  ภายใน
องค์กร  รวมทั้ง  Web Site ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
  1.4  มีการประสานเชื่อมโยงทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก   เช่น  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น    
 2. จุดอ่อน (Weakness)   
  2.1  ผู้บริหารให้ความส าคัญการพัฒนาบุคลากรค่อนข้างน้อย ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรใน
เชิงรุก 
  2.2  ขาดการวางแผนที่เป็นระบบและไม่มีการประสานงานการพัฒนาบุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
  2.3  บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ 
  2.4  บุคลากรบางส่วนขาดการวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  2.5  สื่อการเรียนรู้มีน้อย  ช่องทางการเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 
 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  ประกอบด้วย 
 1. โอกาส (Opportunity)   
  1.1 บุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับการบริการจากองค์กรที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการร่วมปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากร 
  1.3 การปฏิรูประบบราชการ  การเน้นการพัฒนาบุคคล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
  1.4 ระบบการติดต่อสื่อสาร  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
 2. ภัยคุกคาม (Threat) 
  2.1  การปฏิรูประบบราชการยังมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา และมีผลกระทบต่อ
องค์กร ท าให้ขาดความเชื่อมั่นในทิศทางการพัฒนาตนเอง  เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ 



  

  2.2  มาตรการทางการบริหารงานบุคคลไม่ถูกน ามาใช้อย่างจริงจัง 
 
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
 1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
 3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
 4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based management) 
และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 
 5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับ
องค์กร (Organization scorecards) 
 
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
 1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
 3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร (developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 
 4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising 
policies and strategies to all employees) 
 5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 
ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
 1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ
ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิต
ของประชาชน 
 2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 
 3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
 
 
 
 



  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

1.1  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
   1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่างๆใน
สังกัด อบต.หนองแซง 
   1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
   1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.หนองแซง 
   1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก
ประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
   2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 
  1.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน 
  1.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้
ในองค์กร 
- การด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์ก าลังคน 
อบต.หนองแซง 
 
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
- จ านวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์ก าลังคน 
อบต.หนองแซง 
 
- จ านวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
- จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางและการด าเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.หนองแซง 
 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ าทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ครั้ง/ปี 

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบ 
- ราชการหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
อบต.หนองแซง 
 
 
 
 
- การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด การหาความจ าเป็น 
(Training Need) ในการพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
- การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

 
- หน่วยงาน/ส่วนราชการในสงักัด 
อบต.หนองแซงจัดท าแผนปฏิบัติ
การ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดปีงบประมาณ 
2555-2557 แล้วเสร็จ 
 
- ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการ
หาความจ าเป็น(Training Need) 
และมีเอกสารแสดงขั้นตอนการหา
ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องตนใน
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 
- มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณของทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงาน 
- มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี งบประมาณ 
2555-2557 
 

 
 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
อบต.หนองแซงจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
 
 
 
- ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจ าเป็น(Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคากรในสังกัด 
 
 
 
- จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2555-
2557 
 
 
 



  

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

- การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
อบต.หนองแซง 

- มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่ 
อบต.หนองแซง 

- ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัด 
 
 
- การเลื่อนข้ันเงินเดือน ข้าราชการ
ในสังกัด 
 
 
 
 
- การด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

 
 
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัดทุกระดับ 
 
 
- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
- มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
- มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

 
 
- ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ทันที 
- จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัดและให้
ข้อคิดเห็นประกอบ การแต่งตั้ง
ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดต่อส่วน
ราชการต้นสังกัด 
- นายกเทศมนตรีสามารถ
ด าเนินการทางวินัยส าหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากรใน
สังกัด 
- ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม  
ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/
ภายนอกประเทศ 
- การจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลใน
การใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ (Put the 
Right man on the Right job) 
น าไปสู้การจัดตั้งธนาคารสมอง 
(Think Tank) 
 
 

 



  

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
 

- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการของ
องค์กร 
 
 
 
 
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 
 

- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
ตามความต้องการขององค์กรโดย
กรสนับสนุนทุนของส่วนราชการ
จ้นสังกัด,ทุนส่วนตัว,จังหวัด CEO 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/องค์กร 
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น อบจ./
อบต.,ธนาคาร,บริษัท,ห้างร้าน
ต่างๆในพ้ืนที่ 
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การรอรมดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ในต่างประเทศ เช่น 
อังกฤษ,แคนาดา และกลุ่มประเทศ
เอเชีย (กลุ่มประเทศเพ่ือบ้านเพ่ือ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น  
(หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน) 

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให้
ความรู้ในลักษณะของการจัดลัก
สูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด จามความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตรกลาง 
- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท าหลักสูตรกลางเพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด 



  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 
- โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดพ้ืนที ่อบต.หนองแซง 
 
 
 
- โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง อบต.หนองแซง
และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 

- มีการท าแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.หนอง
แซง 
 
 
- มีการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก กับอบต.หนอง
แซง 

- จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบ
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี 2555-2557 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ 
อบต.หนองแซง เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
- จัดให้มีการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก กับ
อบต.หนองแซง เพ่ือเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
 
6.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแซง จะด าเนินการดังนี้ 
 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ 
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนา 



  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการ
บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
รูปที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  
 
ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

  การประสานงาน 
  Flow ของการรายงาน 
 
 1) ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงานผลการท างานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง และผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นประจ าทุก 3 เดือน 
 2) เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง
ด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงต้อง
ด าเนินการต่อไป 

ปลัด อบต.อบต.หนองแซง 
 (CKO) 

นายก อบต.หนองแซง 
(CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

 

ส านักงานปลัด 
 

ส่วนการคลัง 
 

กองช่าง 
 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



  

 3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แซงที่สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 
 4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ 
 
6.2 การติดตามประเมินผล 
 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผน 
แม่บทฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
    -  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Output) 
  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 


