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คำนำ 
 

ด้วยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดตัวชีว้ัดในการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 

การปฏิบัติราชการ   กำหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ

ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ประสบความสำเร็จ  

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา จงึได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  หรอื  

HR Scorecard  โดยดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ดา้น ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่  

1.   ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 

2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.  ความพร้อมรับผดิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5.  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหว่างชีวติกับการทำงาน 
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บทท่ี 1 

สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 
******************* 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิโดย

กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบล” ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  

19  มกราคม  พ.ศ. 2539 

   ก. กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาด

กลาง  มีพื้นที่  126  ตารางกิโลเมตร   จำนวนประชากรประมาณ  4,588  คน  แยกเป็นชาย  2,356 คน 

หญิง  2,232 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิน้  1,446  ครัวเรอืน 

   ข. จัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สำนักปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล   มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับราชการ

ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน

องค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ

บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1 ฝ่าย  6  งาน คือ 

1.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ 3 งาน ดังนี้ 

     1)  งานบริหารงานทั่วไป    2)  งานบริหารงานบุคคล    3)  งานกิจการสภา    

    หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รับผิดชอบ 3 งาน ดังนี้          

     4)  งานนโยบายและแผน   5)  งานกฎหมายและคดี        

              6)  งานป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย      

   2. กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ การนำส่งเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ  บำนาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การ

จัดสรร 

เงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งาน

ทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ  ที่

เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3  งาน  คือ 

1)  งานการเงิน        2)  งานบัญชี 

3)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้      4)  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   

3. กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำขอ้มูล 

ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การ

ก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและการซ่อมบำรุง  

การควบคุมการก่อสร้าง  และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ

ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ 

งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ   
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ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 

           3.1  งานก่อสร้าง                      3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

           3.3  งานประสานสาธารณูปโภค   3.4   งานผังเมือง 

    4. กอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ งาน

บริหารงานทั่วไป และ งานข้อมูล  งานบริหารการศกึษาในระบบ  งานบริหารการศึกษานอกระบบ งานบริหาร

การศกึษาตามอัธยาศัย  งานประสานกิจกรรม งานส่งเสริมการศกึษา งานการกีฬาและสันทนาการ งานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานกิจการศาสนา และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ

มอบหมาย  โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 

          4.1 งานบริหารการศกึษา            

           4.2 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 

          4.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

           4.4 งานส่งเสริมการกีฬาและสันทนาการ 

   5. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ  งานส่งเสริมสุขภาพ 

     งานข้อมูล  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชราและผู้พิการ  งานฝกึอบรมอาชีพ  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 

    งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ  งานศูนย์เยาวชน   งานฝึกอบรมพัฒนาการ และงานอื่น ๆ  ที่

เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คอื 

        5.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

         5.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

         5.3 งานสังคมสงเคราะห์ 

  วิสัยทัศน์  ( Vision) 

 บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน  เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี  

และมีคุณภาพ 

  พันธกิจ ( Mission) 

 1.  บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความม่ันคง 

และความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพืน้ฐาน 

 2.  พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้นำสูงในการปฏิบัติงานอย่างมคีุณภาพ 

 3.  ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจา้งขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเป็นคนดี มีคุณธรรมและจรยิธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

 4.   ส่งเสริม/สนับสนุน ใหพ้นักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจา้งขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเป็นผู้มคีวามรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 5.  ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจา้งขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเป็นผู้มคีวามรับผดิชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ของตนเอง 



 

บทท่ี  2 

การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) 

.................................................... 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) ที่ สำนักงาน ก.พ.กำหนดไว้ ซึ่ง

กรอบมาตรฐานประกอบด้วย 

  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิติที่ 5  คณุภาพชีวติและความสมดุลระหว่างชีวติกับการทำงาน 

 

  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ

วิธีการบริการทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 

   (ก)  ส่วนราชการมนีโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

   (ข)  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

กล่าวคือ “กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของ

ส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุช่องว่างด้าน

ความตอ้งการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 

   (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อดงึดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผูป้ฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง  ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขดีความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

   (ง)   ส่วนราชการมแีผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน

สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนีย้ังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีละสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

-4- 

 

  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น 

 การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตัง้ การพัฒนาการเลื่อนขัน้เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย  และกิจกรรมด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 

(ข)  ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มคีวามถูกต้อง  

เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จรงิ 

   (ค)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 

ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

   (ง)  มีการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งขา้ราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 

พันธกิจของส่วนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

   (ค)  การสนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการ

และผูป้ฏิบัติงานใหม้ีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 

   (ง)  การมรีะบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสทิธิภาพ 

ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มรีะบบหรอืวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่าง

และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการและผูป้ฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมปีระสิทธิผล นอกจากนี้

ข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ

ทีมงานกับความสำเร็จหรอืผลงานของส่วนราชการ 
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  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    หมายถึง  การที่ส่วนราชการจะต้อง 

   (ก)  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย  โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติ

ธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

   (ข)  มคีวามโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ทั้งนี ้จะต้องกำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ 

ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

  มิติที่ 5  คุณภาพชวีิตและความสมดุลระหว่างชีวติกับการทำงาน 

   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะ

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  

   (ก)   ขา้ราชการและผูป้ฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ระบบงานและบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ

และการใหบ้ริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  โดยไม่

สูญเสียรูปแบบการใชชี้วติส่วนตัว 

   (ข)  มกีารจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ 

ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการ 

   (ค)  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับ

ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานด้วยตนเอง 

    

   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่

จะช่วยทำให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมติิในการประเมินดังกล่าวอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรอืไม่ 

มากน้อยเพียงใด 

 

 
 

 



 

 

บทท่ี  3 

การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ตามขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

 1.  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย ผู้บริหารเป็น

หัวหน้าคณะทำงาน  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะทำงาน และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็น

เลขานุการ โดยคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการระดม

ความคิดเห็นของผู้บริหารข้าราชการ พนักงานในส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนกล

ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตำบล ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ทำให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 3.   จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ดำเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา โดยระดมความคดิเห็นตั้งเป็นประเด็นคำถามดังนี้ 

  3.1  เป้าหมายสูงสุดหรอืผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องการใหเ้กิดขึ้นใน 

1-3 ปี ข้างหน้าคืออะไร 

       *   งานกระบวนงาน 

       *   คน 

       *   ทรัพยากร 

       *   ผู้รับบริการ 

   3.2  อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรอืสิ่งที่ดขีององค์การบริหารส่วนตำบล และอยากจะใหร้ักษาไว้

ต่อไปหรอืมุ่งเนน้ให้ดียิ่งขึน้ 

  3.3  อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรอืสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลประสบผลสำเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

  3.4  อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจา้หน้าที่ควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมา หรอืท่าน

คาดหวังให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
      

  สรุปประเด็นคำตอบการดำเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรขององค์การ

บริหารส่วนตำบล  4 ข้อ ได้ดังนี้ 
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1)    เป้าหมายสูงสุดหรอืผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญที่องค์การบรหิารส่วนตำบลต้องการให้เกิดขึ้นใน 

1-3 ปี ข้างหน้า 

ประกอบด้วย 

  *   งานกระบวนงาน 

   (1)   ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

   (2)   มกีารบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

   (3)   มกีารบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   (4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผล

การปฏิบัติงานที่แท้จริง 

  *  คน 

   (1)   บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ 

(2)    มีความเช่ียวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 

(3)    บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน 

ได้ในสถานการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลง 

   (4)   จำนวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

*   ทรัพยากร 

(1)   มอีุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง 

(2)   นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

(3)    มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง 

  *   ผู้รับบริการ/ประชาชน 

   (1)   ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง 

   (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 

   (3)   เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบล 
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  2)   อะไรบ้างท่ีเป็นจุดแข็งหรอืสิ่งที่ดีขององค์การบรหิารส่วนตำบล และอยากจะให้รักษาไว้

ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดยีิ่งขึ้น 

  (1)   ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

  (2)   บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานแบบฉันท์พี่นอ้ง 

  (3)    บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละตำแหน่ง 

  (4)    สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  (5)    มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง 

  (6)    มีสวัสดิการให้บุคลากร 

  

3)  อะไรบ้างท่ีเป็นสิ่งท้าทาย หรอืสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลประสบผลสำเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

 (1)   สรา้งจติสำนึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 (2)   สรา้งองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 (3)   การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 (4)   การกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่ระดับสำนัก/กองเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ

ทำงาน 

 (5)   ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

4)   อะไรบ้างท่ีหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงท่ีผ่านมา หรอืท่าน

คาดหวังให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 

  (1)  มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 

  (2)  มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ 

  (3)  ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

-9- 

 

4.   กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้ว จงึได้กำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1.   มกีารวางแผนและบริหารกำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ 

      ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

2.   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 

      ร่วมกัน 

3.   มคีวามโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.    ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

5.   มกีารนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

      เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

6.   มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

7.   สนบัสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง มกีารแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้  

      และพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

5.  คณะทำงานฯ ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และ

ตัวแทนพนักงานจ้าง  จำนวน  20  คน  เพื่อร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง ( Gap Analysis )  ซึ่งเป็นการหาส่วนต่างระหว่างระดับ

ความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังให้เกิดขึน้กับสถานภาพปัจจุบันว่ามี

ความแตกต่างกันเพียงไร ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็น ทศิทางความต้องการกับผลการการ

ปฏิบัติงานด้าน HR ในปัจจุบัน ( Gap Analysis ) 

ลำดับ

ที ่

หัวข้อ Importance Current Status  

Gap 1 2 3 4 5 Total AVG1 1 2 3 4 5 Total AVG2 

1 การสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้ทำงานแบบมี

ส่วนร่วม การทำงานเป็น

ทีม และมีการบูรณาการ

ร่วมกัน 

0 3 3 2 12 83 4.15 4 4 5 7 0 55 2.75 1.40 

2 มกีารวางแผนและบริหาร

กำลังคนสอดคลอ้งกับ

ภารกิจและความจำเป็น

ของส่วนราชการ ท้ังใน

ปัจจุบันและอนาคต  

0 2 3 4 11 84 4.20 1 5 8 5 1 60 3.00 1.20 

3 ส่งเสริมสวัสดกิารและสิ่ง

อำนวยความสะดวก

เพิ่มเตมิท่ีไม่ใช่สวัสดกิาร

ภาคบังคับตามกฎหมาย 

0 1 3 7 9 84 4.20 1 4 7 7 1 63 3.15 1.05 

4 มรีะบบการบริหารผลงาน 

ท่ีเนน้ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และความ

คุ้มค่า 

0 3 3 5 9 80 4.00 1 4 9 5 1 61 3.05 0.95 

5 มคีวามโปร่งใสในทุก

กระบวนการ ของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1 2 2 6 9 80 4.00 2 3 6 6 3 65 3.25 0.75 

6 สนับสนุนให้ขา้ราชการ มี

การพัฒนาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง มกีารแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้  

และพัฒนาองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2 0 4 5 9 79 3.95 2 3 5 5 5 68 3.40 0.55 

7 มกีารนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้น

กิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

0 1 8 4 7 77 3.85 0 3 9 5 3 68 3.40 0.45 



เพื่อปรับปรุงการบริหาร

และการบริการ 
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จากการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็น ทิศทางความตอ้งการกับผลการการ 

ปฏิบัติงานด้าน HR ในปัจจุบัน ( Gap Analysis )  จงึได้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี

ส่วนต่างมากที่สุด  7  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ   

1.   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 

      ร่วมกัน 

2.    มีการวางแผนและบริหารกำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ 

      ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

3.   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

4.   มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

5.   มคีวามโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.   สนับสนุนให้ขา้ราชการ มกีารพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง มกีารแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้  

      และพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

7.   มกีารนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

      เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
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การวเิคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการ

กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การสรา้งวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม 

และมีการบูรณาการร่วมกัน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ 

     ข้าราชการในทุกระดับสม่ำเสมอ 

2.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  

ผูบ้ังคับบัญชา  และผูใ้ต้บังคับบัญชา ในทุกส่วน

ราชการ 

1.  ค่านิยมในการทำงานของผู้บังคับบัญชา 

     และผูใ้ต้บังคับบัญชา 

2.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน 

3.  ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 

 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหม้ีวสิัยทัศ 

และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 

2.  กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่

ชัดเจน 

3.  มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่าง

สม่ำเสมอ 

1.  ผูบ้ริหารและพนักงานให้ความสำคัญ 

2.  ปรับเปลี่ยนค่านยิมในการทำงานของ 

    ผูบ้ังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชา 

3.  มีการตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหม้ี 

วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 

2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ

ข้าราชการในทุกระดับสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเร็จของการทำงานแบบมีส่วนร่วม   

งานบรรลุผลตามเป้าหมาย  ทำงานมคีวามสุข 

2. จำนวนครั้งในการประชุม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    มีการวางแผนและบริหารกำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็น

ของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร 

    และรัฐบาล 

2.  วิเคราะห์อัตรากำลังในการจัดแผนอัตรากำลัง  

     ให้เหมาะสม กับภารกิจ 

1. ขอ้จำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 

2. อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

 

 

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม  

    กับภารกิจ 

1.  จัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ 

     พนักงาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม   

    กับภารกิจ 

2. จัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ 

    พนักงาน 

 

1. จำนวนครั้งในการปรับแผนอัตรากำลัง 

2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนผังเส้นทาง 

    ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ

ภาคบังคับตามกฎหมาย 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  ผูบ้ริหารให้ความสำคัญกับการบริหาร 

    ทรัพยากรบุคคล 

2.  จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการ  

     ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน 

1.   ข้อจำกัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน 

2.  ปัญหาหนีส้ินของพนักงาน 

 

 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   กำหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง   ชีวติที่ดี 

     กับข้าราชการ 

1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 



2.  สนับสนุนงบประมาณ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1.  ให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    มาใช้ในการทำงานและในชีวติประจำวัน 

2. จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการ  

    ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน 

 

1.  จำนวนสวัสดิการนอกเหนอืจากสิ่งที่กฎหมาย 

    กำหนด 

2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 

    จัดสวัสดิการนอกเหนอืจากสิ่งที่กฎหมายกำหนด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสทิธิผล และความ

คุ้มค่า 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน 

    และบริการ 

3. มีระบบการประเมนิผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถอืได้ 

 

1.  บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

    แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 

 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ 

     ให้กับบุคลากร 

2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 

1.  ผูบ้ริหารให้ความสำคัญกับการประเมนิผล 

การปฏิบัติงาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถอืได้ 

2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทำงาน 

   และบริการ 

 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อระบบ

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น

แนวทางในการดำเนินงาน 

2.  จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับพนักงาน 

 

1.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ

ดำเนนิงานไม่ชัดเจน 

 

 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  กำหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ

ดำเนนิงานให้ชัดเจน 

 

1.  ผูบ้ริหารให้ความสำคัญกับการกระบวนบริหาร 

ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

2.  มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารดา้นการ

บริหารงานบุคคลอย่างสม่ำเสมอ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม

เป็นแนวทางในการดำเนนิงาน 

2. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับ

พนักงาน 

2. มีการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 

บุคคลอย่างสม่ำเสมอ 

 

1.มกีารประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรอืการใช้

ดุลพินิจของผูบ้ริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรอืรายงานเกี่ยวกับด้าน

การบริหารงานบุคคลไว้เพื่อการตรวจสอบ 

3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดา้นคุณธรรม

จรยิธรรม 

4.  จำนวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส

ด้านการบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   สนับสนุนให้ขา้ราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  และพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรูข้องบุคลากรทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ 

2.  มีการจัดอบรมหรอืส่งบุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาความรู ้ ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ 

 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

2.  ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ 

3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   มกีารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 

ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรูด้้วย 

2.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรูใ้ห้เป็นระบบและ

หมวดหมู่ 

 

1.  ผูบ้ริหารให้การสนับสนุน 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1.   มกีารจัดอบรมหรอืส่งบุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาความรู ้ ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ 

2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้

ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรูด้้วย 

 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรูใ้ห้เป็นระบบและ

หมวดหมู่ 

4. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

2.  จำนวนองค์ความรูท้ี่ได้รับการรวบรวม 

3.  ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7    มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มกีารนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 

เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู ้(KM)   

2.  มีการจัดอบรมหรอืส่งบุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาความรูด้้านเทคโนโลยี  อย่างสม่ำเสมอ 

 

1.  ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 

 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้ 

วัสดุครุภัณฑ์ 

1.  ผูบ้ริหารให้การสนับสนุน 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1.   มกีารนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

2.   มกีารพัฒนาความรู้ดา้น IT ของบุคลากร  

อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

3.   นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้ 

วัสดุครุภัณฑ์ 

 

1.  จำนวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่

ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและให้บริการ 

2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา

ความรูด้้านเทคโนโลยี 

3.  ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด   

ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้าน HR  และระยะเวลาที่จะดำเนินการ 

 

ที ่

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

 

เป้าประสงค ์

 

ตัวชี้วดั 

ความ

สอดคล้อง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 การสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้ทำงานแบบมี

ส่วนร่วม การทำงาน

เป็นทีม และมีการบูร

ณาการร่วมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติบุคลากรให้มี 

วสิัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุค

ใหม ่

2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ

ขา้ราชการในทุกระดับสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเร็จ

ของการทำงานแบบมี

ส่วนร่วม   งาน

บรรลุผลตาม

เป้าหมาย  ทำงานมี

ความสุข 

2. จำนวนครัง้ในการ

ประชุม 

5 2564-

2566 

 

 

2 มกีารวางแผนและ

บริหารกำลังคน

สอดคล้องกับภารกิจ 

และความจำเป็นของ

ส่วนราชการ ท้ังใน

ปัจจุบันและอนาคต  

 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้

เหมาะสม กับภารกิจ 

2. จัดทำแผนผังเส้นทางความกา้วหนา้ให้กับ

พนักงาน 

 

1. จำนวนคร้ังในการ

ปรับแผนอัตรากำลัง 

2.  ระดับความสำเร็จ

ในการจัดทำแผนผัง

เส้นทางความ 

ก้าวหนา้ใหก้ับ

พนักงาน 

 

1 2564-

2566 

 

 

3 ส่งเสริมสวัสดกิารและ

สิ่งอำนวยความสะดวก

เพิ่มเตมิท่ีไม่ใช่

สวัสดกิารภาคบังคับ

ตามกฎหมาย 

 

1.  ให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง มาใชใ้นการทำงานและใน

ชวีติประจำวัน 

2. จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และ

สวัสดกิารให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจใน

การทำงาน 

 

1.  จำนวนสวัสดกิาร

นอกเหนอืจากสิ่งท่ี

กฎหมาย 

กำหนด 

2.  ระดับความพึง

พอใจของ 

บุคลากรต่อการจัด

สวัสดกิาร 

5 2564-

2566 

 

 

4 มรีะบบการบริหาร

ผลงานท่ีเนน้

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และความ

คุ้มค่า 

1. มรีะบบการประเมินผลงานท่ีเที่ยงตรง 

เชื่อถอืได้ 

2.  มีการตดิตามและระเมนิผลการปฏบัิตงิาน 

อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทำงาน 

และบริการ 

 

1. ระดับความพงึ

พอใจของบุคลากรท่ีมี

ต่อระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน 

2.  ระดับความพงึ

พอใจของประชาชนท่ี

3 2564-

2566 

 

 



มตี่อผลการปฏบัิตงิาน

ของหน่วยงาน 
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ที ่

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

 

เป้าประสงค ์

 

ตัวชี้วัด 

ความ

สอดคล้อง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

5 มคีวามโปร่งใสในทุก

กระบวนการ ของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ 

ยดึระบบคุณธรรมเป็นแนวทาง

ในการดำเนินงาน 

2. จัดทำโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจรยิธรรมให้กับ

พนักงาน 

2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการบริหารงาน บุคคล

อย่างสม่ำเสมอ 

 

1.มกีารประกาศหลักเกณฑ์การ

ตัดสนิใจหรือการใช้ดุลพนิจิของ

ผู้บริหารหน่วยงานในเร่ืองการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือ

รายงานเกี่ยวกับดา้นการบริหารงาน

บุคคลไวเ้พื่อการตรวจสอบ 

3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม 

4.  จำนวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ

ความไมโ่ปร่งใสดา้นการบริหารงาน

บุคคล 

4 2564-

2566 

 

 

6 สนับสนุนให้ขา้ราชการ มี

การพัฒนาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง มกีารแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้  

และพัฒนาองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

1.   มีการจัดอบรมหรือส่ง

บุคลากรเข้ารับการพัฒนา

ความรู้  ทักษะ อย่างสมำ่เสมอ 

2. มีการเผยแพร่ และ

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ

บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ 

 3.  มกีารเก็บรวบรวม องค์

ความรู้ให้เป็นระบบและ

หมวดหมู่ 

4. มีการจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากร  

1.  ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่

องค์ความรู้ 

2.  จำนวนองค์ความรูท่ี้ได้รับการ

รวบรวม 

3.  ร้อยละของบุคลากรท่ีมีการจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร 

   

3 2564-

2566 

 

 

7 มกีารนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นกิจกรรม

และกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  เพื่อ

ปรับปรุงการบริหารและการ

บริการ 

 

1.   มีการนำเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศมาใชใ้นการ

ปฏบัิตงิาน เพื่อเพิ่มระสิทธิภาพ 

2.   มกีารพัฒนาความรู้ดา้น IT 

ของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง

สม่ำเสมอ 

3.   นำเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อลด

ปริมาณการใชว้ัสดุครุภัณฑ ์

 

1.  จำนวนกิจกรรมดา้นการ

บริหารงานบุคลากรท่ีใชเ้ทคโนโลยี

และสารสนเทศมาใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและให้บริการ 

2.  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับอบรม

หรือพัฒนาความรูด้้านเทคโนโลยี 

3.  ปริมาณการใชว้ัสดุครุภัณฑล์ดลง 

2 2564-

2566 
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6.   จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ 

       และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ 

 

รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มติทิี่ 1 

ความ

สอดคล้อง

เชิง 

ยุทธศาสตร ์

 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้

เหมาะสม กับภารกิจ 

2. จัดทำแผนผังเส้นทางความกา้วหนา้

ให้กับพนักงาน 

 

1. จำนวนคร้ังใน

การปรับแผน

อัตรากำลัง 

2.  ระดับ

ความสำเร็จใน

การจัดทำแผนผัง

เส้นทาง

ความก้าวหนา้

ให้กับพนักงาน 

 

1.  แผนงาน

จัดทำแผนผงั

เส้นทาง

ความก้าวหนา้

ให้กับ

พนักงาน 

2. โครงการให้

บุคลากร

ศกึษาต่อให้

ตรงตามสาย

งาน   

 

งานการ

เจ้าหนา้ที่ 

สำนักปลัด

องค์การ

บริหารส่วน

ตำบล 

ผู้บังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดำเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

มติทิี่ 2 

ประสทิธิภา

พของการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1.   มีการนำเทคโนโลยแีละสารสนเทศมา

ใชใ้นการปฏบัิตงิาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

2.   มกีารพัฒนาความรู้ดา้น IT ของ

บุคลากร อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

3.   นำเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อลดปริมาณการ

ใชว้ัสดุครุภัณฑ ์

 

1.  จำนวน

กิจกรรมดา้นการ

บริหารงาน

บุคลากรท่ีใช้

เทคโนโลยแีละ

สารสนเทศมาใช้

ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล

และให้บริการ 

2.  ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

อบรมหรือพัฒนา

ความรู้ดา้น

เทคโนโลยี 

3.  ปริมาณการ

ใชว้ัสดุครุภัณฑ์

1.  แผนงานส่ง

บุคลากร 

เข้ารับการ

อบรมพฒันา

ความรู้ดา้น IT 

จากหน่วยงาน

ภายนอก 

2. แผนงาน

การจัดทำ

บันทึก

ทะเบียน

ประวัต ิ

ด้วย

คอมพิวเตอร์ 

3. แผนงาน

การเผยแพร่

งานการ

เจ้าหนา้ที่ 

สำนักปลัด

องค์การ

บริหารส่วน

ตำบล 

ผู้บังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดำเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 



ลดลง 

 

ข้อมูลข่าวสาร

ทางเว็บไซด์ 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มติที่ 3 

ประสทิธิผล

ของการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 4) 

1. มรีะบบการประเมินผลงานท่ี

เท่ียงตรง เช่ือถือได้ 

2.  มีการตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน อย่างต่อเนื่องและเป็น

รูปธรรม 

3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางใน

การทำงาน และบริการ 

 

1. ระดับความพงึ

พอใจของบุคลากร

ท่ีมีต่อระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน 

2.  ระดับความพงึ

พอใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อผล

การปฏบัิตงิานของ

หน่วยงาน 

  

 

1.  แผนงานการ

สำรวจความพงึ

พอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อ

ระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน 

2. แผนงานการ

สำรวจความพงึ

พอใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อ

ผลการ

ปฏบัิตงิานของ

หน่วยงาน 

 

งานการ

เจ้าหนา้ที่  

สำนักปลัด

องค์การ

บริหารส่วน

ตำบล 

ผู้บังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดำเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

(ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 6) 

1.   มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากร

เข้ารับการพัฒนาความรู้  ทักษะ 

อย่างสม่ำเสมอ 

2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้ให้กับบุคลากรอ่ืนได้

เรียนรู้ดว้ย 

 3.  มกีารเก็บรวบรวม  

องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ

หมวดหมู่ 

4. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับ

ความสำเร็จในการ

เผยแพร่องค์

ความรู้ 

2.  จำนวนองค์

ความรู้ท่ีได้รับการ

รวบรวม 

3.  ร้อยละของ

บุคลากรท่ีมีการ

จัดทำแผนพัฒนา

บุคลากร 

   

1.  โครงการ

อบรมสัมมนา

ผู้บริหาร สมาชกิ

สภาองค์การ

บริหารส่วน

ตำบล  พนักงาน

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลและ

พนักงานจ้าง 

2.  แผนงานการ

เผยแพร่องค์

ความรู้ในองค์กร 

3. แผนงานการ

จัดเก็บรวบรวม

ความรู้ในองค์กร 

4.  แผนงานการ

จัดทำแผนพัฒนา

งานการ

เจ้าหนา้ที่ 

สำนักปลัด

องค์การ

บริหารส่วน

ตำบล 

ผู้บังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดำเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 



บุคลากร 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตาม

ผล 

มติทิี่ 4 

ความพร้อม

รับผดิดา้น

การ

บริหารงาน

บุคคล 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากร

ทุกระดับ ยึดระบบ

คุณธรรมเป็นแนวทางใน

การดำเนนิงาน 

2. จัดทำโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมให้กับพนักงาน 

2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล

ข่าวสารดา้นการ

บริหารงาน บุคคลอย่าง

สม่ำเสมอ 

 

1. มกีารประกาศ

หลักเกณฑ์การตัดสนิใจ

หรือการใช้ดุลพนิจิของ

ผู้บริหารหน่วยงานใน

เร่ืองการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.  มีการจัดเก็บ

หลักฐานหรือรายงาน

เกี่ยวกับดา้นการ

บริหารงานบุคคลไวเ้พื่อ

การตรวจสอบ 

3.  มีการจัดโครงการ/

กิจกรรมดา้นคุณธรรม

จรยิธรรม 

4.  จำนวนเร่ือง

ร้องเรียนเกี่ยวกับความ

ไม่โปร่งใสดา้นการ

บริหารงานบุคคล 

 

1.  แผนงานการจัดเก็บ

หลักฐานการตัดสนิใจ

หรือการใช้ดุลพนิจิและ

รายงานเกี่ยวกับดา้นการ 

บริหารงานบุคคล 

2. โครงการอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม

พนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

 

งานการ

เจ้าหนา้ที่ 

สำนักปลัด

องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

ผู้บังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดำเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

มติทิี่ 5 

คุณภาพ

ชวีิตและ

ความสมดลุ

ระหว่าง 

ชวีิตกับการ

ทำงาน 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 3) 

 

1.  ให้พนักงานนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง มาใชใ้นการ

ทำงานและใน

ชวีติประจำวัน 

2. จัดสภาพแวดล้อม

การทำงาน และ

สวัสดกิารให้กับบุคลากร

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการ

ทำงาน 

 

1.  จำนวนสวัสดกิาร

นอกเหนอืจากสิ่งท่ี

กฎหมายกำหนด 

2.  ระดับความพงึพอใจ

ของบุคลากรต่อการจัด

สวัสดกิาร 

1.  โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

2.  แผนงานสำรวจความ

พงึพอใจของบุคลากรต่อ

การจัดสวัสดกิาร 

3. โครงการส่งเสริม 

สนับสนุนเพื่อดำเนนิการ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 

สำนักปลัด

องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

ผู้บังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดำเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ผู้รับผิดชอ

บ 
การติดตามผล 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 1) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติบุคลากรให้มี 

วสิัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหาร

ราชการยุคใหม ่

2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟังความ

คิดเห็นของข้าราชการในทุกระดบั

สม่ำเสมอ 

1. ระดับ

ความสำเร็จของ

การทำงานแบบมี

ส่วนร่วม   งาน

บรรลุผลตาม

เป้าหมาย  

ทำงานมีความสุข 

2. จำนวนครัง้ใน

การประชุม 

 

1. แผนงานการติดตาม

ประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานตาม

เป้าหมาย 

2.  แผนงานการ

ประชุมเพื่อรับฟังความ

คิดเห็นระหว่าง

ผู้บริหารและ 

พนักงาน 

สำนักปลัด

องค์การ

บริหารส่วน

ตำบล 

ผู้บังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดำเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

 

 

  ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ 

  1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิดชอบ และคุณภาพชีวติของพนักงาน 

  2.  สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัด  และองค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

   3.  ผูบ้ริหารนำเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายที่วางไว้ 

   

 

 

******************************** 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


