
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 
  

     ในช่วงที่ผ่ำนมำ ระบบรำชกำรไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร 
บริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้รอบด้ำน    
มิใช่เพียงรู้ลึกในงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียงด้ำนเดียว ประกอบกับกระแสโลกำภิวัตน์  ท ำให้เกิดควำม 
เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กำรพัฒนำสังคมและกำรเมือง  กำรพัฒนำขีด 
ควำมสำมำรถของประเทศ  ในกำรแข่งขันสู่ระดับสำกล  ส่งผลให้ระบบรำชกำรต้องปรับตัวให้เท่ำทันและ 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลำ  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในภำครัฐจึงมีสิ่งท้ำทำยที่ต้องเผชิญ 
กับสภำวะแวดล้อม  ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  และท ำให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำรท ำงำน  จ ำเป็นต้อง 
อำศัยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ  

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ   จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยและกลยุทธกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น เพ่ือสร้ำงระบบบริหำร และพัฒนำ
บุคลำกรให้มีคุณภำพ  เพ่ือสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณธรรมสมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับให้ทันกับ
สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล และกำรบริกำรประชำชน ตำมภำรกิจ 
อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมพระรำชบัญญัติสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงภำรกิจต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติ
แผนและ ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยผู้บริหำร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่ำงบรรลุเป้ำหมำยต่อไป  

  

  

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ 
                      อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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นโยบำยและกลยุทธก์ำรบริหำรทรพัยำกรบคุคล 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566 
1. ข้อมลูพืน้ฐำน 

1. ด้ำนกำยภำพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 

ในอดีตที่ผ่ำนมำต ำบลหนองแม่นำเป็นพ้ืนที่ตั้งของศูนย์กลำงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง 
ประเทศไทย  ซึ่งมีอุดมกำรณ์ขัดแย้งกับรัฐบำลไทย  ท ำให้เกิดกำรสู้รบกันอย่ำงรุนแรง  ตั้งแต่ปี  พ .ศ.  2511   
ถึง  พ.ศ.  2525  สงครำมดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทั้งสองฝ่ำยเป็นอย่ำงมำก  กองทัพภำคที่  3  ซึ่ง
ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบในกำรต่อสู้กับฝ่ำยที่ต่อต้ำนรัฐบำล  ได้น ำยุทธวิธีด ำเนินกำรตำมแผนกวำดล้ำง
คอมมิวนิสต์    โดยกำรสร้ำงถนนจำกแยกสำยพิษณุโลก – หล่มสัก  ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่  100  บ้ำน
แคมป์สน  ต่อมำปี  พ.ศ.  2517  กองทัพบกได้สร้ำงถนนสำยนำงั่ว  ถึงบ้ำนสะเดำะพง  เพ่ือเชื่อมกับถนน
สำยแรกเป็นกำรสร้ำงแรงกดดันให้กับฝ่ำยตรงข้ำม  และสะดวกต่อกำรล ำเลียงก ำลังสนับสนุนกำรสู้รบของ
ฝ่ำยรัฐบำล  ต่อมำในปี  พ.ศ.  2518  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯ  ได้เสด็จพระรำชด ำเนินเยี่ยมกองรบ
พิเศษ  ค่ำยสฤษดิ์เสนำ  จังหวัดพิษณุโลกและทรงมีพระรำชด ำริ  ให้ใช้ “แผนยุทธศำสตร์พัฒนำ”  เพ่ือยุติกำร
สู้รบโดยใช้พ้ืนที่ทั้งสองข้ำงทำงให้เป็นประโยชน์กับรำษฎรทั่วไป  ไม่ใช่เฉพำะทหำรเท่ำนั้น  ทั้งนี้กองทัพบกได้
ขอใช้ที่ดินจำกกรมป่ำไม้บริเวณสองข้ำงทำง  ข้ำงละ  1  กิโลเมตร  เพ่ือจัดตั้งหมู่บ้ำนและเป็นกำรท ำลำย
อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์  ในพื้นที่ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง  ต ำบลหนองแม่นำจึงได้ก่อตั้งขึ้นนับแต่นั้นมำ 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต ำบลหนองแม่นำ เป็นป่ำและภูเขำใหญ่น้อย มีเนินเขำลูกเล็กๆ
สลับซับซ้อนกัน ติดอุทยำนแห่งชำติทุ่งแสลงหลวง มีล ำน้ ำเข็กไหลผ่ำน  สภำพพ้ืนที่เหมำะกับกำรเพำะปลูก
พืชผัก  ผลไม้เมืองหนำว 
  1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
  สภำพภูมิอำกำศของต ำบลหนองแม่นำ  มีอำกำศหนำวเย็นตลอดปี ฤดูหนำวอุณหภูมิต่ ำสุด -
4  องศำเซลเซียส   ฤดูร้อนอำกำศไม่ร้อนจัด  ส ำหรับฤดูฝน จะมีฝนตกชุกมำก 
  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินทรำย ดินร่วน ดินเหนียว  ที่พบตำมแถบภูเขำ ที่ผุพังจำกหินต่ำง ๆ 
หลำยชนิด ดินมีลักษณะตื้นบำงตำมท่ีลำดชันและเต็มไปด้วยกรวดหินพอที่จะมีป่ำไม้ปกคลุมและกำรท ำกำร
เพำะปลูกแบบ ท ำไร่ ท ำนำ ท ำสวน ที่รำบระดับต่ำง ๆ กันจะมีเนื้อดินหนำสมบูรณ์ 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

- ล ำน้ ำเข็ก  ระยะทำงประมำณ  10 กิโลเมตร 

- คลองเสลียงแห้ง(สำย 1) ระยะทำงประมำณ 15  กิโลเมตร 

- คลองเสลียงแห้ง(สำย 2 )  ระยะทำงประมำณ  5 กิโลเมตร 

1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
  ลักษณะของไม้และป่ำไม้ ประกอบด้วยป่ำเบญจพรรณ  ป่ำเต็งรัง หรือป่ำ

แดง ป่ำดงดิบ ทุ่งหญ้ำ พันธุ์ไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจหลำยชนิด เช่น ยำง สัก ประดู่ แดง มะค่ำโมง เต็ง 
รัง ตะเคียนทอง สนเขำ ก่อ สมุนไพร กล้วยไม้ป่ำ ต่ำง ๆ ฯลฯ 
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2. ด้ำนกำรเมอืงกำรปกครอง 
  2.1 เขตกำรปกครอง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ  อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  แบ่งเขตกำร 
ปกครองออกเป็น   10  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1    บ้ำนเสลียงแห้ง  3  มีพ้ืนที่ประมำณ  15,270    ไร่ 
หมู่ที่  2    บ้ำนสนสวย  มีพ้ืนที่ประมำณ  14,595    ไร่ 
หมู่ที่  3    บ้ำนมุกโต  มีพ้ืนที่ประมำณ  13,453    ไร่ 
หมู่ที่  4    บ้ำนหนองรำงช้ำง มีพ้ืนที่ประมำณ  14,730    ไร่ 
หมู่ที่  5    บ้ำนทำนตะวัน มีพ้ืนที่ประมำณ  32,000    ไร่ 
หมู่ที่  6   บ้ำนหนองแม่นำ มีพ้ืนที่ประมำณ  36,256    ไร่ 
หมู่ที ่ 7    บ้ำนมำตุลี  มีพ้ืนที่ประมำณ  17,425    ไร่ 
หมู่ที่  8    บ้ำนสระแก้ว  มีพ้ืนที่ประมำณ  12,785    ไร่ 
หมู่ที่  9    บ้ำนรำชพฤกษ์ มีพ้ืนที่ประมำณ  11,350    ไร่ 
หมู่ที่  10   บ้ำนร่มโพธิ์ – ร่มไทร มีพ้ืนที่ประมำณ  13,386    ไร่ 

  2.2 กำรเลือกตั้ง 
  กำรเลือกตั้งเป็นกระบวนกำรวินิจฉัยสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำรซึ่งประชำชนเลือกปัจเจกชน 
เพ่ือด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กำรเลือกตั้งเป็นกลไกปกติที่ใช้ในระบอบประชำธิปไตยแบบมีผู้แทน  กำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในเขตต ำบลหนองแม่นำ อยู่เขตกำรเลือกตั้งที่ 2 
3. ประชำกร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชำกร 

จ ำนวนประชำกรทั้งหมดของต ำบลหนองแม่นำ มีจ ำนวน    3,100  คน   โดยแยกเป็น 
  ชำย 1,582 คน   

หญิง    1,518   คน  
ครัวเรือน  1,173 ครัวเรือน 

4. สภำพทำงสังคม 
  4.1 กำรศึกษำ 

โรงเรียน 1  แห่ง  
- โรงเรียนบ้ำนหนองแม่นำ (ขยำยโอกำส)  หมู่ 5 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  2  ศูนย ์
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเสลียงแห้ง  หมู่ 1 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแม่นำ  หมู่ 6 

ศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชน 
- ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนต ำบลหนองแม่นำ หมู่  3 
- ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบลหนองแม่นำ  หมู่ที่ 5 
- ศูนย์สำธิตกำรตลำดต ำบลหนองแม่นำ  หมู่ที่ 6 
- ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวต ำบลหนองแม่นำ 
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4.2 สำธำรณสุข 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  2 แห่ง 

  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสลียงแห้ง หมู่ที่ 1 
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแม่นำ หมู่ที่ 5 

  4.3 อำชญำกรรม 
- จุดตรวจประจ ำต ำบลหนองแม่นำ  หมู่ที่  5  

  4.4 ยำเสพติด  ไม่มีสถำนที่บ ำบัด 
  4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ ไม่มีสังคมสงเครำะห์ 
5. กำรบริกำรพื้นฐำน 
  5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 

กำรคมนำคม มีถนนทำงหลวงแผ่นดินสำย 2258 สะเดำะพง – หนองแม่นำ  และสำย 
2325 หนองแม่นำ – เขำค้อ  กำรคมนำคมในหมู่บ้ำนมีถนน คสล. จ ำนวน  10  สำย นอกนั้นเป็นถนนลูกรัง 
และถนนดิน 

5.2 กำรไฟฟ้ำ 
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ  ใช้ไฟฟ้ำจำกที่ท ำกำรไฟฟ้ำเขำค้อ ปัจจุบันมี

ไฟฟ้ำใช้ทั้ง  10  หมู่บ้ำน และมีโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ ทั้ง 10 หมู่บ้ำน  แต่ประชำชนที่อยู่ในพื้นที่กำรเกษตรยัง
มีไฟฟ้ำใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 

กำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ 
หมู่ที่ 1 จ ำนวน 20 จุด    หมู่ที่ 6  จ ำนวน 45 จุด 
หมู่ที่ 2  จ ำนวน 24 จุด    หมู่ที่ 7  จ ำนวน 28 จุด 
หมู่ที่ 3  จ ำนวน 23 จุด    หมู่ที่ 8  จ ำนวน 20 จุด 
หมู่ที่ 4  จ ำนวน 29 จุด    หมู่ที่ 9  จ ำนวน 26 จุด 
หมู่ที่ 5  จ ำนวน 35 จุด    หมู่ที่ 10จ ำนวน 26 จุด 
รวมทั้งสิ้น 276 จุด 
5.3 กำรประปำ 
น้ ำประปำมีครบทั้ง  10  หมู่บ้ำน ส่วนใหญ่จะเป็นน้ ำประปำของหมู่บ้ำน มีบำงหมู่บ้ำนที่ให้

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำบริหำรกิจกำรให้ 
5.4 กำรโทรคมนำคม/ไปรษณีย์ /กำรสื่อสำร /กำรขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
กำรติดต่อสื่อสำรภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ กำร

ติดต่อภำยในต ำบลและหมู่บ้ำน ใช้หอกระจำยข่ำว   กำรติดต่อสื่อสำรสำรหมู่บ้ำน อ ำเภอ  จังหวัดใช้วิทยุไร้
สำย และใช้บริกำรไปรษณีย์เขำค้อ หน่วยบริกำรไปรษณีย์บ้ำนหนองแม่นำ หมู่ที่ 6 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 



4 
 

  6.1 กำรเกษตร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ มีกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพ กลุ่มปลูกยอดฟักม้ง กลุ่ม
ปลูกผักไร้สำร กลุ่มปลูกข้ำวไร่ กลุ่มปลูกกระทกรก กลุ่มปลูกผักชี กลุ่มเกษตรพัฒนำ กลุ่มเลี้ยงหมูป่ำ กลุ่มปลูก
พริก-ผัก กลุ่มท ำอิฐประสำน กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์ กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มพริกย ำ กลุ่มปลูกและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ข้ำว กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ถักทอ  กลุ่มปลูกข้ำวโพด กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มปลูกฟักมัง  
กลุ่มท ำไม้กวำด กลุ่มปลูกผัก กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
  6.2 กำรประมง ไม่มีกำรประมง 
  6.3 กำรปศุสัตว์ มีกำรเลี้ยง ควำย วัว หมูบ้ำน หมูป่ำ เป็ด ไก่ ปลำ กบ  
  6.4 กำรบริกำร 
  - รำชพฤกษ์รีสอร์ท     หมู่ที่ 10 -  ท๊อปวิว รีสอร์ท     หมู่ที่  1 
  - เบริ์ดวิว        หมู่ที่  2 - เรือนใบตอง          หมู่ที่  5 

-  สวนสนสวย        หมู่ที ่2 - บ้ำนไร่ฝอยทอง      หมู่ที่  1 
- บ้ำนภูชิดดำว        หมู่ที่ 1 - บ้ำนไร่แดงต้อย       หมู่ที่  5 
- ไร่ภูเพชร        หมู่ที ่5 - เรือนไม้หอม       หมู่ที่  5 

  6.5 กำรท่องเที่ยว 
-อุทยำนแห่งชำติทุ่งแสลงหลวง 
-น้ ำตกศรีดิษฐ์ 
- แก่งบำงระจัน(แมงกะพรุนน้ ำจืด,หอยตูดตัด) 
- จุดชมวิวเขำตะเคียนโง๊ะ สวย 360 องศำ 
-  บ้ำนพักโฮมสเตย์ มำตุลี/หนองแม่นำ/เสลียงแห้ง 3 

  6.6 อุตสำหกรรม  
  6.8 แรงงำน มีกลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มข้ำวลืมผัว กลุ่มไม้กวำดดอกหญ้ำ 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

บ้ำนร่มโพธิ์ ร่มไทร  ท ำนำ  7 ไร่ ท ำสวน  10 ไร่ ข้ำวโพด  72 ไร่  
8. ศำสนำ ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1 กำรนับถือศำสนำ  ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และมีสถำบันทำงศำสนำ 8 แห่ง 

8.1.1 ส ำนักสงฆ์อจรธรรมโม หมู่ที่  1 
8.1.2 ส ำนักสงฆ์เขำตะเคียนโง๊ะ หมู่ที่  1 

 8.1.3 ส ำนักสงฆ์บ้ำนสนสวย หมู่ที่  2 
 8.1.4 ส ำนักสงฆ์บ้ำนมุกโต หมู่ที่  3 
 8.1.5 ส ำนักสงฆ์ดงพระฤำษ ี หมู่ที่  3 

8.1.6 ส ำนักสงฆ์พิมพำ  มำตุลี หมู่ที่  4 
8.1.7 ส ำนักสงฆ์บ้ำนหนองแม่นำ หมู่ที่  6 
8.1.8 วัดบ้ำนรำชพฤกษ์  หมู่ที่ 10 

 8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี  ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ  มีประเพณี ท ำบุญ
กลำงหมู่บ้ำน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ  ประเพณีขึ้นบ้ำน
ใหม่ ปีใหม่  มีงำนประเพณีคือ งำนแข่งเรือมำตุลี งำนแข่งกระทะภูเขำ ฯลฯ 
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  8.3 ภูมิปัญญำและภำษำถิ่น  ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำมีภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและภำษำถ่ินที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มี 
  8.4 สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จำกรังไหม ไม้กวำด ข้ำวลืมผัว ผลิตภัณฑ์แปร
รูปจำกกำรเกษตร 
9. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  9.1 น้ ำ 

- ล ำน้ ำเข็ก  ระยะทำงประมำณ  10 กิโลเมตร 
- คลองเสลียงแห้ง(สำย 1) ระยะทำงประมำณ 15  กิโลเมตร 
- คลองเสลียงแห้ง(สำย 2 )  ระยะทำงประมำณ  5 กิโลเมตร 

  แหล่งน้ ำสร้ำงข้ึนและกำรระบำยน้ ำ 
9.2 ป่ำไม้ ลักษณะของไม้และป่ำไม้ ประกอบด้วยป่ำเบญจพรรณ  ป่ำเต็งรัง หรือป่ำแดง  

ป่ำดงดิบ ทุ่งหญ้ำ พันธุ์ไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจหลำยชนิด เช่น ยำง สัก ประดู่ แดง มะค่ำโมง เต็ง รัง ตะเคียนทอง 
สนเขำ ก่อ สมุนไพร กล้วยไม้ป่ำ ต่ำง ๆ ฯลฯ  
   9.3 ภูเขำ มีเขำตะเคียนโง้ะ เขำปำงก่อ มีอุทยำนทุ่งแสลงหลวง อุทยำนเขำค้อ 
   9.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำถือว่ำเป็น
ธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมำะแก่กำรท่องเที่ยงเที่ยวเชิงธรรมชำติที่ทุกคนในเมืองต้อง
อิจฉำ เพรำะทรัพยำกรธรรมชำติ มีทั้งน้ ำตก แก่งบำงระจัน ภูเขำ สำยหมอก นั่งเรือชมธรรมชำติ ดูแมงกะพรุน 
สัมผัสควำมสวยงำยของทัศนียภำพของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ มีบ้ำนพักโฮมสเตย์  มีกลุ่มต่ำงๆ ของชุมชน เช่น 
กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มอำหำร กลุ่มท ำเกษตร ฯลฯ  
 

2. ภำรกจิและอ ำนำจหน้ำที่ 
๑.  ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน มภีำรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้
(๑) กำรจัดกำรดูแลสถำนีขนส่งทำงบกและทำงน้ ำ 
(2) กำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ ำที่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
(3) กำรสำธำรณูปกำร 
(4) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
(5) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
(6) กำรจัดให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำ 
(7) กำรจัดให้มีตลำด 
(8) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
(9) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค  บริโภค และกำรเกษตร 
(10) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
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     ๒. ดำ้นส่งเสรมิคณุภำพชวีติ มภีำรกจิทีเ่กีย่วข้อง ดังนี้ 

(๑) กำรจัดกำรศึกษำ 
(๒) กำรป้องกัน กำรควบคุมโรคติดต่อ และระงับโรคติดต่อ   
(3) กำรป้องกัน กำรบ ำบัดโรค และกำรจัดตั้งและบ ำรุงสถำนพยำบำล 
(4) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
จัดให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม  กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
(4) รักษำควำมสะอำดของถนน  ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 
(5) กำรจัดให้มีโรงฆ่ำสัตว์ 
(6) กำรจัดให้มีกำรบ ำรุงสถำนที่ส ำหรับนักกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ สวนสำธำรณะ สวน

สัตว์ ตลอดจนสถำนที่ประชุมอบรมรำษฎร 
(7) กำรบ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร 
(8) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
(9) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก  เยำวชน  ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
(10) กำรสำธำรณสุข  กำรอนำมัยครอบครัว  และกำรรักษำพยำบำล 
(11) กำรรักษำควำมสะอำดของถนน  ทำงเดิน  และที่สำธำรณะ 

     3.  ดำ้นกำรจัดระเบยีบ  สงัคม  และกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อย  มภีำรกจิทีเ่กีย่วข้อง  
ดังนี ้
(๑) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย  ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
(2) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(3) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
(4) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันของประชำชนในเขตสภำต ำบล 
(5) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(6) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(7) กำรผังเมือง 
(8) กำรควบคุมอำคำร 
4. ดำ้นกำรวำงแผน กำรสง่เสริมกำรลงทนุพำณชิกรรมและกำรท่องเทีย่ว  มภีำรกจิที่ 
เกีย่วข้อง ดงันี้ 
(๑) กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

จังหวัดตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
(2) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(3) กำรจัดตั้งดูแลตลำดกลำง 
(4) กำรส่งเสริมท่องเที่ยว 
(5) กำรพำณิชย์กรรมและกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำรท ำกิจกรรมไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเอง

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจำกสหกำร 
(6) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ 
(7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
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(8) กำรส่งเสริม  กำรฝึกและประกอบอำชีพ 
(9) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 
(10) กำรส่งเสริมกำรฝึกอำชีพ และประกอบอำชีพ 
5. ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร และกำรอนรุกัษท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  มภีำรกจิที่ 

     เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) กำรคุ้มครอง  ดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(2) กำรจัดตั้งและกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
(3) กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(4) กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ 
(6) กำรจัดกำร  กำรบ ำรุงรักษำ  และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้  ที่ดิน  ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
6. ดำ้นกำรศำสนำ  ศลิปวฒันธรรม  จำรตีประเพณ ี และภมูปิัญญำท้องถิ่น  มภีำรกจิที่ 
เกีย่วข้อง ดงันี้ 
(๑) กำรจัดกำรศึกษำ 
(2) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ  จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(3) กำรส่งเสริมกำรกีฬำ  จำรีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น 
(4) กำรส่งเสริมกำรศึกษำ  ท ำนุบ ำรุงศำสนำและกำรส่งเสริมวัฒนธรรม 

    7.  ดำ้นบรหิำร และกำรจดักำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
(๑) สนับสนุนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น  
(2) ประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(3) กำรแบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและองค์

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(4) กำรให้บริกำรแก่เอกชน ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำกิจ หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(5) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยให้โดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ 

ควำมจ ำเป็นและสมควร 
(6) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎร ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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3. วสิยัทัศน ์

3.1 วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ 
 “ท้องถิ่นก้ำวไกล  ใส่ใจคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจก้ำวหน้ำ เกษตรพัฒนำ 
ล้ ำค่ำวัฒนธรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม” 
3.2 วิสัยทัศน์กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ 

“บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ  มีควำมม่ันคงในชีวิต มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะกำรปฏิบัติหน้ำที่ และมุ่งมั่นบริกำรเพ่ือประชำชน” 

4. พันธกจิ 
1. จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ ำ 
2. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำและขยำยไฟฟ้ำ, ประปำ, โทรศัพท์ 
3. กำรวำงผังเมือง 
4. จัดให้มีกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดเก็บรำยได้ 
5. มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี 
6. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมปลอดภัย 
7. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
8. จัดสวัสดิกำรสังคม 
9. ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงได้มีกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
10. ส่งเสริมให้มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรป้องกันและระงับสำธำรณภัย 
11. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
12. จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 
13. กำรจัดกำรบริหำรเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภำพ 
14. จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรเรียนกำร     
       สอนให้ทันสมัยและเพียงพอแก่ควำมต้องกำร 
15. ส่งเสริมด้ำนกีฬำและด้ำนนันทนำกำร 
16. อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
17. ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำ ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
18. พัฒนำและส่งเสริมอำชีพเสริมให้แก่ประชำชน 
19. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
      หนองแม่นำ 

5. เปำ้หมำย 
 5.1  ทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำได้รับกำรพัฒนำให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับนโยบำยชำติหรือนโยบำยอื่นๆที่เก่ียวข้องต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 5.2 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำได้รับสิทธิและประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียม

และเป็นธรรม 
 5.3 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงครอบคลุม เป็นเป็นมืออำชีพ สำมำรถเป็นที่พ่ึงและสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นให้ประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงยั่งยืน 
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6. กำรวเิครำะหส์ภำพแวดลอ้มดำ้นทรพัยำกรบคุคล SWOT Analysis  

    การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก   SWOT  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแม่นาแบบองค์รวม มีดังนี้  

จดุแข็ง(Strengths) 
    1.  ทรัพยำกรธรรมชำติในต ำบลหนองแม่นำมีควำมอุดมสมบูรณ์ 
    2.  มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สวยงำม 
    3. เป็นหน่วยงำนที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด สำมำรถแก้ปัญหำและ 
    ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้มำกท่ีสุด 
    4.  มีอัตลักษณ์เฉพำะด้ำน  ประเพณี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติที่ 
    หลำกหลำยสำมำรถพัฒนำเพื่อสร้ำงรำยได้ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
    5.  มีแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ชัดเจน 
    6. มีภูมินิเวศน์ที่เหมำะสมที่จะเป็นเมืองน่ำอยู่  น่ำอำศัย  และน่ำท่องเที่ยว 
    7.ระบบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมเข้มแข็ง 
    8. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก้ำวไกล 
    9.ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองสูง มีควำมรักใคร่ สำมัคคีของคนในชุมชน 

จดุอ่อน(Weaknesses) 
    1. พ้ืนที่เป็นเป็นป่ำเขำ กำรคมนำคม ขนส่งไม่สะดวก 
    2. ขำดกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นรู้จัก 
    3. บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 
    4. ขำดควำมรู้ / ผู้รู้ด้ำนภำษำ / กำรท่องเที่ยว   
    5. ปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 

 6. แหล่งท่องเที่ยวบำงแห่งอยู่ในเขตป่ำสงวน  เขตอุทยำนแห่งชำติ  ยำกต่อกำร 
   เข้ำถึงและพัฒนำ 

    7. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้งจะมีสภำวะอำกำศท่ีแล้งยำวนำน 
    8. มีแหล่งน้ ำแต่ไม่สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเต็มที่เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ป่ำเขำ 
     9. เกษตรกรไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินท ำกิน 

โอกำส(Opportunities) 
    1. เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด 
    2.มีกำรให้ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    3.  ได้รับควำมช่วยเหลือจำกองค์กรต่ำงๆ 
    4. นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจเป็นสำเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับ 
    บทบำท ภำรกิจ  หน้ำที่ และพัฒนำระบบบริหำรงำนของท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็ง 
    และมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 

 5.พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  โดย
ที่หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    6. รัฐบำลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบำทในกำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร่  และ 
    ถ่ำยทอดวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำกข้ึน 
    7.ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่น แบบบูรณำกำร  

ภยัคุกคำม(Threats) 
    1. สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภำคส่งผลต่อกำรพัฒนำ 
    ท้องถิ่น 
    2. เกิดปัญหำภัยแล้ง  ท ำให้ขำดแคลนน้ ำอุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 
    3. สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สำธำรณะที่ดินเขตป่ำสงวนแห่งชำติถูกบุกรุกเป็น 
    จ ำนวนมำก 
    4. มีกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 

5. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม วิกฤติโลกร้อน ภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลงไป 
ภัยพิบัติต่ำงๆ ส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพด้ำน
เกษตรกรรม 

    6. สภำวกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบำยรัฐบำลที่ไม่มีควำมต่อเนื่องส่งผลต่อ 
    กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 7. งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด และขำดกำรสนับสนุนงบประมำณ ในกำรด ำเนิน
โครงกำร ขนำดใหญ่ 
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  7. นโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

ประเด็น เป้ำประสงค ์ กลยทุธ 
1. ปรับปรุงโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับ
ประเภทองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

1. เพื่อให้มีโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับบริบท
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแม่นำ 
2. เพื่อให้เตรียมกำรด้ำนก ำลังคน
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสังคมและ
ประชำกร 
 

1. ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้ำงองค์กร ระบบงำน และ
กรอบอัตรำก ำลัง ให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
2. จัดท ำสมรรถนะ และน ำ
สมรรถนะมำใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ทั้ง 
ด้ำน กำรสรรหำ กำรเลื่อนขั้นและ
ปรับต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำร วำงแผนกำร
พัฒนำบุคลำกร และกำรบริหำร
ผลตอบแทน  
3. จัดท ำสำยอำชีพและเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพ  
 

2. ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ของทรัพยำกรบุคคลและกำรจัด
สวัสดิกำร 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ขวัญก ำลังใจ คุณภำพชีวิตที่ดี 
ควำมผำสุกและพึงพอใจให้ 
ผู้ปฏิบัติงำน  
2. เพ่ือรักษำคนดี  
คนเก่งไว้กับองค์กร โดยกำร
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลงำนและ
สมรรถนะใน ทุกโอกำส  
3. สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำร ให้
สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษ  
4. จัดสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย     
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมใน
กำรท ำงำน ตำมควำมจ ำเป็น 
5. เพ่ือบุคลำกรมีควำมรู้เพ่ิมขึ้น 

๑. ประเมินประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้
เหมำะสม  เป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของบุคลำกรในหน่วยงำน  
2. ปรับปรุงสภำพควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน   
3. ส่งเข้ำรับกำรอบรม 
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ประเด็น เป้ำประสงค ์ กลยทุธ 
3. ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรและ
ผู้บริหำรให้มีศักยภำพ 

1. พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มี
ศักยภำพและสมรรถนะสูงเอ้ือต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง 
2. ส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้มีกำรเตรียมกำรพัฒนำ
ผู้มีศักยภำพของแต่ละวิชำชีพที่
จ ำเป็น 

จัดท ำและขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลที่ตรงกับควำม
จ ำเป็น 

4. ด้ำนควำมโปร่งใสในระบบ
บริหำรงำนบุคคลยึดหลัก
สมรรถนะและกำรสร้ำงเสริม
หลักธรรมภิบำล 

1. ให้มีกลไกสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงฝ่ำยกำรเมืองและ
ข้ำรำชกำรประจ ำอันจะท ำให้เกิด
กำรตัดสินใจบนหลักคุณธรรมและ
สร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ข้ำรำชกำร 
2. เพ่ือส่งเสริมศลีธรรมและ
จรรยำบรรณของบุคลำกร 
 

1. มีแนวทำงและกลไกระบบ
ตรวจสอบจำกภำคประชำชนเพื่อ
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
2. มีกำรฝึกอบรมหลักคุณธรรม
และธรรมำภิบำล 
3. เสริมสร้ำงจริยธรรมแก่
บุคลำกร  

5. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีแก่
ทรัพยำกรบุคคล 

1. เพ่ือให้บุคลำกรมีชีวิตที่ดีและ
ปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสม 
2. เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมและ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีดีต่อกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
3. เพื่อให้มีควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงบุคลำกร 

1. ส่งเสริมควำมสุขและ
สภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำน 
2. บริหำรโดยยึดหลักกำรพัฒนำ 
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ให้มีควำม
หลำกหลำย เช่น  กำรจัด
กิจกรรม/โครงกำร 

6. ขับเคลื่อนระบบทรัพยำกร
บุคคลด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อให้มีกำรปรับปรุงระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเชื่อมโยงข้อมูล 
2. เพื่อให้มีกำรสร้ำงนวัตกรรม
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่เหมำะสม
กับบริบท 

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรและเชื่อมโยงข้อมูล 
2. มีฐำนข้อมูลกลำงสำมำรถเข้ำ
ไปใช้ปฎิบัติงำนได้ 
3. ส่งเสริมให้มีนวัตกรรม 

7. ก ำกับติดตำมและประเมินผล เพ่ือเป็นหลักประกันว่ำประเด็นทั้ง 
6 มีกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

จัดให้มีหลักเกณฑ์ รูปแบบ 
เครื่องมือ และตัวชี้วัด ส ำหรับใช้ 
ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
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8. แผนปฏบิัตกิำร/โครงกำร/กิจกรรม 
 

ประเด็น โครงกำร/กจิกรรม 
1.ปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังให้
เหมำะสมกับประเภทองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

1. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
2. จัดท ำสมรรถนะ และน ำสมรรถนะมำใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ทั้ง ด้ำน กำรสรรหำ กำรเลื่อนข้ันและ
ปรับต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำร วำงแผนกำร
พัฒนำบุคลำกร และกำรบริหำรผลตอบแทน  
3. จัดท ำสำยอำชีพและเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพ   

2. ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ทรัพยำกรบุคคลและกำรจัดสวัสดิกำร 

๑. ประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้
เหมำะสม  เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลำกรในหน่วยงำน  
2. ปรับปรุงสภำพควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   
3. ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 

3. ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรและผู้บริหำรให้
มีศักยภำพ 

จัดท ำแผนกำรฝึกอบรมที่ตรงกับควำมจ ำเป็น มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

4. ด้ำนควำมโปร่งใสในระบบบริหำรงำน
บุคคลยึดหลักสมรรถนะและกำรสร้ำง
เสริมหลักธรรมภิบำล 

1. ประกำศกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ  
2. มีกำรฝึกอบรมหลักคุณธรรมและธรรมำภิบำล 
3. เสริมสร้ำงจริยธรรมแก่บุคลำกร 

5. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีแก่
ทรัพยำกรบุคคล 

1. จัดกิจกรรม 5 ส 
2. บริหำรโดยยึดหลักกำรพัฒนำ 
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ให้มีควำมหลำกหลำย เช่น  กำรจัดกิจกรรม/
โครงกำร 

6 ขับเคลื่อนระบบทรัพยำกรบุคคลด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและเชื่อมโยงข้อมูล 
2. มีฐำนข้อมูลกลำงสำมำรถเข้ำไปใช้ปฎิบัติงำนได้ 
3. ส่งเสริมให้มีนวัตกรรม 

7. ก ำกับติดตำมผล รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 


