
การดําเนินการนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

วิสัยทัศน เปาหมายในการพัฒนาบุคลากร 

1. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 

1.๑  วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตําบลโนนขมิ้น  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ซึ่งเปนจุดมุงหมายความ

คาดหวงัที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา  ดังน้ี.- 

  “การศึกษาตลอดชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง คูเคียงธรรมชาติ ประชาชนชาญฉลาดทํากิน” 

 1.2 ยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนตําบลโนนขม้ิน  ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 5 ดาน ดังนี้.-   

ยุทธศาสตรที่  ๑   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ยุทธศาสตรที่  2   ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่  3   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงัคม/ชุมชนและการรักษาความสงบ   

   เรียบรอย 

ยุทธศาสตรที่  4   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่  5   ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร 

  1.3 เปาประสงค 

องคการบริหารสวนตําบลโนนขม้ิน  ไดกําหนดเปาประสงค (Goal) ดังน้ี.- 

1. โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

2. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ด ี

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี 

4. วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไดรับการอนุรักษและสืบสาน 

5. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 

6. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และมุงพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 



 1.4 ตัวชี้วัด 

1. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค

สาธารณปูการและบริการสาธารณะ 

2. จํานวนโครงการท่ีไดรับการสงเสริม อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

 ส่ิงแวดลอม 

4. รอยละความสําเร็จของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีการบริหารจัดการเปนตามมาตรฐาน 

 การศึกษา 

5. รอยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสท่ีไดรับการ

 พัฒนา 

6. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอกิจกรรมที่มีการสงเสริมสุขภาพ  

7. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

8. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและ 

 ภูมิปญญาทองถิ่น 

9. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมหรือจัดงานเก่ียวกับวันสําคัญทางศาสนาและ  

 วฒันธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

10. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ 

11. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ไดจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพ 

12. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการสงเสริม 

13. รอยละของจํานวนบุคลากรของหนวยงานที่ไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงาน 

14. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจากองคการบริหารสวนตําบล 

15. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

16. รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอการปรับปรุงพัฒนาสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช

 ในการปฏิบัตงิาน 

18. จํานวนชองทางที่ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือตาง ๆ จากองคการบริหารสวน

ตําบล 



 1.5 คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

มีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที ่

2.ยุทธศาสตรการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคม/ชุมชนและการรักษาความ

สงบเรียบรอย 

ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวยัมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมไปถึงมีการสืบสานวัฒนธรรม 

และประเพณี ใหคงอยูสืบไป 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

มีการสรางอาชีพและรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพ 

5. ยุทธศาสตรการบริหารและการ

พัฒนาองคกร 

มีการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา และนําเทคโนโลยีมาปรับใช

อยางตอเน่ืองมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เนนการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวน รวมถึงพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหเปนผูมีความรู

ความสามารถ และปรับปรงุเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่

ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

 

  1.6 กลยุทธ 

เทศบาลตําบลปาตันนาครัว  ไดกําหนดกลยุทธ (Strategy) ซึ่งเปนสิ่งท่ีหนวยงานจะดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุเปาประสงค ดังน้ี 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มี 4 กลยุทธ  คือ 

 1.1  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 

 1.2  การพัฒนาดานสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

 1.3  การไฟฟาสาธารณะ 



 1.4  การวางผังเมือง 

2.  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี 2  กลยุทธ  คือ 

 2.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดลอม   

 2.2  การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวังและการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

  และสิ่งแวดลอม 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพฒันาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย   

  มี 5 กลยุทธ  คอื 

 3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส 

 3.2  การศึกษา 

 3.3  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูิปญญาทองถ่ิน 

 3.4  การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 3.5  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  มี 3 กลยุทธ  คือ 

 4.1  การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

 4.2  การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถ่ิน 

 4.3  การสงเสริมการทองเท่ียว 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการพัฒนาองคกร  มี ๒ กลยุทธ คือ 

5.1   การพัฒนาบุคลากร 

 5.1.1 การพัฒนาดานบุคลากร 

  ๑) สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการฝกอบรมจะทํา 

 ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ และทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงานโดย 

 ใชหลักสูตร  ดังน้ี 

 -  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 



-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 

-   ดานการบริหาร 

-   ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ๒) สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตออยางเต็มท่ี  

 โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให ศึกษาตอ และสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการ 

 ทํางานตลอดเวลา 

  ๓) สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง   

 สมาชิกสภา ผูบริหาร  ไดมีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหมีโอกาส  

 แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

   5.1.2 การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม 

   ๑) สงเสริมจริยธรรมเพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง  มีคุณภาพ มีความรู ม ี

 ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 

   ๒)การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   

 ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

   ๓)การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 

   ๔)มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการปกครองระบอบ  

 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  วางตวัเปนการทางการเมือง 

   5.1.3 การพัฒนาดานอ่ืน ๆ  

   1)  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชใน 

 การทํางาน 

5.2   การปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน 

โดยแตละกลยุทธ มีการดําเนินงาน ดังน้ี.- 

 1) การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี ดวยการจัดการปองกัน และมี  

 มาตรการลดผลกระทบจากส่ิงแวดลอม ท้ังดานมลพิษทางเสียง ฝุนละออง ความสั่นสะเทือน  

 สารเคมี  น้ําเสียและมูลฝอย รวมถึงการจัดพ้ืนที่สีเขียวใหแกพนักงาน การจัดหองหรือ  

 บริเวณที่ทํางานม ีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ อุณหภมูิเหมาะสม 



 2) การสรางความม่ันใจตอการทํางาน สถานที่ทํางานมีความปลอดภยั ทั้งดาน  

 อาคารสถานท่ีเครื่องจักร เครื่องมือ และสภาพแวดลอมในการทํางานอันจะสงผลให  

 คนทํางานเกิดความเช่ือม่ัน และไมมีความวติกกังวลในระหวางการทํางาน รวมถึงมีการ  

 กําหนด กฎระเบียบและขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัย 

 3)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตองเหมาะสม และเพียงพอ 

 4)ปรับปรุงภมูิทัศนของอาคารท่ีทํางานและสถานที่โดยรอบเปนระเบียบเรยีบรอย 

  5)  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑท่ีมีความทันสมัยรองรับการทํางานในแตละ 

 งานอยางครบถวน เพียงพอ 

  6)  มีการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการ 

 ทํางานใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

  1.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตาํบลปาตันนาครัว 

  1) ประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางครอบคลุม ทั่วถึง และไดมาตรฐาน 

2) การพัฒนาระบบการศึกษาอยางเปนระบบและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยู 

3) สงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเอง  

4) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชทุนของ  

 ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5) การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

6) การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐท่ีดีและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

7) เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรของหนวยงานใหสามารถบริการสาธารณะ 

 แกประชาชนไดครอบคลุมและทั่วถึง 

8) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคกร 

1.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว มี 5 ดาน ไดแก การ

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษา

ความสงบเรียบรอย  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และการบริหารและการพัฒนาองคกร 

 



 

 1.9 วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปาตันนาครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

4-๒๕๖6 

 “เพ่ิมพูนความรู ทักษะ พัฒนาการปฏิบัติงาน ภายใตความถูกตอง โปรงใส  

บนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม” 

เปาหมาย 

“การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปาตนันาครัว พัฒนาอยางเปนระบบ  

ครอบคลุมบุคลากรอยางทั่วถึงสามารถตอบสนองสมรรถนะที่กําหนด” 

พันธกิจ 

๑. สรางระบบการพัฒนาบุคลากรการจดัองคความรูใหเปนมาตรฐาน 

๒. สงเสริมการบริหารแบบบูรณาการ สรางความสามัคคี สรางทีมงานและเครือขาย  

๓. สงเสริมและพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหมีความเปนเลิศในการบริการ 

๔. ยกระดับขีดความสามารถ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจรติ โปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

เปาประสงค

ตวัช้ีวัด

คาเปาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร


