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  องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มี      
ความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจ         
ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล        
เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ         
ให้ประสบความสําเร็จ และถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําเร็จลุล่วง ไป
ได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้  

  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหาร  ส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
ขึ้น โดยได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด้าน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ได้แก่  
  1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
  2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอด รับกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ  มีแผนกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากร
บุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่าง  เหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

  องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ 
การจัดทํา เพ่ือเป้าหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน”  
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 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 

             วิสัยทัศน์  (Vision) 
  “บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็น     
คนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ”  
 
             พันธกิจ  (Mission) 
   1. พบัริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความ
มั่นคงและความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน  
   2. พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้นําสูงในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ  
   3. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน   
   4. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
 
  ข้อมูลทั่วไป 
   องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ ตั้งอยู่ ในเขตอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สภาตําบลตันหยงลิมอ” ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยลง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. 2542 
   ก. กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง 
มีพ้ืนที่ 57.549 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรประมาณ 7,597 คน จํานวนครัวเรือน 2,114 ครัวเรือน 
   ข. จัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ดังนี้ 
    1. สํานักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปองค์การบริหารส่วน
ตําบลและราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป 
 

บทที่ 1 
บททั่วไป 
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ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยกําหนดแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 9 งาน คือ 
     1.1 งานบริหารทั่วไป 
     1.2 งานบริหารงานบุคคล 
     1.3 งานนโยบายและแผน 
     1.4 งานกฎหมายและคดี 
     1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.6 งานสวัสดิการสังคม 
     1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
     1.8 งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
     1.9 งานกิจการสภา อบต. 

    2. ส่วนการคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้ าง 
ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ต่างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบ
ทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
     2.1 งานการเงิน 
     2.2 งานบัญชี 
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

    3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและการซ่อมบํารุง  
การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบํารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับ
แผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ํามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย  โดยกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
     3.1 งานก่อสร้าง 
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
     3.4 งานผังเมือง 
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    4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงาน อ่ืนๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุข โดยกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
     4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     4.3 งานรักษาความสะอาด 
     4.4 งานควบคุมโรค 

    5. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งาน
ศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมการเด็กเยาวชน  และศึกษานอกโรงเรียน  และงาน
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดย  กําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน  คือ 
     5.1 งานกีฬาและนันทนาการ 
     5.2 งานกิจการศาสนา 
     5.3 งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     5.4 งานการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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   องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
    มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
    มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
 
     มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ 
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 
    1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ 
สอดคล้องและสนับสนุนให้อบต. บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
    2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้าน
ความต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
    3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ 
ดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงซึ่งจําเป็น      
ต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 
    4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องใน 
การบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
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   มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
    หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ       
(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
    1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรร 
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  
    2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง               
    3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ 
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร ( HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 
    4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร 
บุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  
 
    มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
    หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการก่อให้เกิดผล ดังต่อไปนี้  
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ 
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและ  เป้าหมายของส่วน
ราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่าง และ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่  เพียงใด 
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงาน ส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ  
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     มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    หมายถึง การที่ส่วน ราชการจะต้อง  
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน  
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง 
กําหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ  
 
    มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  
   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
   1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระบบงาน 
และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร  ราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง  เต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  
   2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ  ตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
   3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการ  และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
 
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่ จะช่วย
ทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงาน ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลหรือไม่      
มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีใน ระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการ
จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการ ประเมินดังกล่าว และเป็นการ
ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และ
กรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิต 
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  องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ ดําเนินการจัดทํานโยบายแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากร บุคคล ดังนี้  
  1. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย 
   1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ        ประธานกรรมการ  
   2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ    กรรมการ  
   3. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ  กรรมการ  
   4. นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ/และเลขาฯ  

    คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้  
   1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
   2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร   
   3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน  
   4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม  
   5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  2. ประชุมคณะทํางาน แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้มี การประชุมคณะทํางาน เพ่ือทบทวนเป้าหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติ   
ตามแผน การติดตาม ประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา        
เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้
ของบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้     
บรรลุถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามท่ีได้กําหนดไว้  
  3. คณะทํางานฯ ได้กําหนดขั้นตอนในการจัดทํานโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร 
บุคคลตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้    
   3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็น ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง
การ ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล       
ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน  HR 
และการวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
   3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุม
การบรรลุ เป้าหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  
   3.3 การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ   
ตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์  
 

บทที่ 3 
ขัน้ตอนจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลมิอ 
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   3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และ          
จัดทําแผนงาน/ โครงการรองรับ  
   3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางต่อนายก 
อบต.  
   3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/ โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
   3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียน
เพ่ือให้เกิด การปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  
  4. การดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว้  
   4.1  คณะทํางานฯ  ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนาซึ่งได้ 
กําหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาให้เป็น องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการ  บริหารจัดการที่ดี    
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความ  ต้องการและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของตําบลตันหยงลิมอ การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยการนําการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครอง  ท้องถิ่นบรรลุถึงความสําเร็จ     
จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ เป็นองค์กรที่มีความสามารถตาม
วิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทํางานฯ ได้นําผลการศึกษาการระดมความ คิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และ
ผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็น
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความ คิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย  
    4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตันหยงลิมอ ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
 
 
 
  1.1 ด้านกระบวนงาน  
   1. นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บ
ข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้  
   2. มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา
เพราะจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ  ไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา  
   3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึง
การอบรม ชี้แจงให้ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบ
นั้นๆ อย่างแท้จริง เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย  

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดข้ึนใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร 
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   4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมองของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว   
ใช้หลักการมีส่วนร่วม  
   5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน  
   6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี  
   7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ  
   8. กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น  
   9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน  
   10. ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง  
   11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละ
ระดับมากข้ึน  
   12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ ได้ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม  
   13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้  
   14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตร ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง  
   15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนงานตนเอง  
   17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน  
   18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการ
ตัดสินใจ และบริหารราชการ ได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว  
  1.2 ด้านบุคลากร  
   1. พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ  เก่ง ดี สุข  
    เก่ง  =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน
ราชการอ่ืน มีความสามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนราชการอ่ืน  
     ดี   =  มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ  
     สุข  =  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน 
   2. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้
ครอบคลุม และบุคลากรในทุก ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน  
1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญท่ีองค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร  
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   3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
วิธีการปฏิบัติงานให้แก่ บุคคลอื่นๆ ได้  
   4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด 
Career Path การจัดสวัสดิการต่างๆ  
   5. เพ่ิมขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น 
สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  
   6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ  
   7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน  
   8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
   9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  
   10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  
   11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ  
   12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
   13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
  1.3 ด้านทรัพยากร  
   1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)  
   3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่าง
เพียงพอและทันสมัยให้ทั้ง ระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน  
   4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศ
ทําได้ง่ายและ เท่าเทียมกันเพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)  
   5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์  
  1.4 ด้านผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
     องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ   
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน  
 2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
 3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
นําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า  
 4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมือ
อาชีพ  
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 5. องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดย
เคร่งครัด  6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาตําบลตันหยงลิมอ   
 7. องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ รับฟัง และนําความคิดเห็นของ
ประชาชนมาใช้ในการดําเนินงาน  
 
   ประชาชน  
 1. ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้า
ร่วมในการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ   
 2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น  
 3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
 

 

จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู ่
 1. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ  การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน  
 2. การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่
ประชาชน  
 3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับ
จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
 5. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  
 6. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร  
 7. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้
ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน  
 8. เป็นหน่วยงานที่มีพ้ืนฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความ  
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได ้ 
 9. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น  
 10. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง  
 

2. อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
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สิ่งท่ีมุ่งเน้น  
 1. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน  
 3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 
 
 

 
 

  1. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร  
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้  
  3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน์ของ บุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
  4. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  5. การสร้างองค์กรให้“จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ  
  6. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการ
เข้าถึงและการนําไปใช้ประโยชน์ 
  7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  8. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุค
โลกาภิวัฒน์ 
  9. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสาน
ประโยชน์” 
  10. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
  11. สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  12. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ในการทํางาน 
  13. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจที่ได้รับ 
 
 

 

 

 

3. อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงาน 
ขององค์กรประสบผลสําเร็จตาม เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
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1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
3. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม 
ในการบริหารงานบุคคล 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ 
และเป็นปัจจุบัน 
5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6. มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
7. การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8. สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน 
9. มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 
10. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11. การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส 
13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
ลําดับ       ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
7. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
10. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11. การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 

4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทําแต่ไม่ได้ทําในช่วงที่ผ่านมาหรือ         
ท่านคาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 
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12. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
15. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
16. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
18. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีมและการเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21. สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
23. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ 
24. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถ
ให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
25. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
26. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางานและ
บรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมี 
ความสุข และงานบรรลุผล 
 
ลําดับ                                                         ประเด็นยุทธศาสตร์ 
27. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และนํา
เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
28. การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม 
   ประกอบกับข้อมูลที่งานบริหารบุคคล สํานักปลัดอบต. ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมี
ประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น 
 

 

 

 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม 
และมีการบูรณาการร่วมกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็น 
ของส่วนราชการ ทั่งในปัจจุบันและอนาคต 
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การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ 
ของประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ
ในทุกระดับสม่ําเสมอ 
2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ 

1. ค่านิยมในการทํางานของผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน 
3. ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 

 

สิ่งที่ต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศและ
เข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
3. มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอ 

1. ผู้บริหารและพนักงานให้สําคัญ 
2. ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการทํางานของผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศ 
และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ
ในทุกระดับสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการทํางานแบบมีส่วน
ร่วมงานบรรลุผลตามเป้าหมาย ทํางานมีความสุข 
2. จํานวนครั้งในการประชุม 

 
 
 

  แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารและ
รัฐบาล 
2. วิเคราะห์อัตรากําลังในการจัดแผนอัตรากําลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 

1. ข้อจํากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. อัตรากําลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

 
สิ่งที่ต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

1. จัดทําแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ
ภาคบังคับตามกฎหมาย 

15 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เมาะสมกับ
ภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 

1. จํานวนครั้งในการปรับแผนอัตรากําลัง 
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 

 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. ให้พนักงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและในชีวิตประจําวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทํางาน 

1. จํานวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กําหนด 
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทํางาน 

1. ข้อจํากัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
2. ปัญหาหนี้สินของพนักงาน 

 
สิ่งที่ต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. กําหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง ชีวิตที่ดีกับ
ข้าราชการ 
2. สนับสนุนงบประมาณ 

1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
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แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทํางานและ
บริการ 
2. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 

1. บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 
สิ่งที่ต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดอบรมเพ่ือทักษะและสมรรถนะให้กับบุคลากร 
2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยวตรง เชื่อถือได้ 
2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทํางานและ
บริการ 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
 

 
 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. บคุลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางใน
การดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 

1. ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการดําเนินงาน
ไม่ชัดเจน 

สิ่งที่ต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. กําหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ดําเนินการให้ชัดเจน 
2. จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการกระบวนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านกาบริหารงาน
บุคคลอย่างสม่ําเสมอ 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
3. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน
บุคคลอย่างสม่ําเสมอ 

1. มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4. จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งในด้านการ
บริหารงานบุคคล 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
2. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะอย่างสม่ําเสมอ 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
2. ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ 
3. บุคลากรขาดความสนใจ 

สิ่งที่ต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
2. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีการจัดแผนทําแผนพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่ําเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
3. มีการเก็บรวมรวบ องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

1. ระดับความสําเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
2. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
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แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูล
และถ่ายทอดความรู้ (KM) 
2. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี อย่างสม่ําเสมอ 

1. ข้อจํากัดด้านงบประมาณ 

สิ่งที่ต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. นําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ ์

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
3. นําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ ์

1. จํานวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยี 
3. ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 
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ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคล้อง
รอบ HR 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1 การสร้ า งวัฒนธรรมองค์กร ให้
ทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางาน
เป็นทีม 
และมีการบูรณาการร่วมกัน 

1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
บุคลากรให้มีวิสัยทัศ และเข้าใจ
ในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2. จัดประชุมเพ่ือการรับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการใน
ทุกระดับสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสํา เร็จ
ของการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมงานบรรลุผล
ตามเป้าหมาย ทํางานมี
ความสุข 
2. จํานวนครั้ ง ในการ
ประชุม 

5 2 5 6 1  - 
2563 

2 มีการวางแผนและบริหารกําลังคน
สอดคล้องกับภารกิจและความ
จําเป็น 
ของส่วนราชการ ทั่งในปัจจุบันและ
อนาคต 

1. ปรับปรุ ง โครงสร้ า งและ
อัตรากําลังให้เมาะสมกับภารกิจ 
2 .  จั ด ทํ า แ ผ น ผั ง เ ส้ น ท า ง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 

1. จํานวนครั้ ง ในการ
ปรับแผนอัตรากําลัง 
2. ระดับความสําเร็จใน
ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ผั ง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 

1 2 5 6 1  - 
2563 

3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
 

1. ให้พนักงานนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและในชีวิตประจําวัน 
2 .  จั ด สภ าพแวดล้ อมกา ร
ทํางาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การทํางาน 

1.  จํ านวนสวั สดิ การ
น อ ก เ ห นื อ จ า ก สิ่ ง ที่
กฎหมายกําหนด 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ 

5 2 5 6 1  - 
2563 

4 มีระบบการบริหารผลงานที่เน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่า 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่
เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
2. มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 
3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการทํางาน และบริการ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี ต่ อ
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
หน่วยงาน 

3 2 5 6 1  - 
2563 

 

 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
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ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคล้อง
รอบ HR 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

5 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ 
ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทาง
ในการดําเนินงาน 
2.  จั ดทํ า โครงการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห้ กั บ
พนักงาน 
3. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารงานบุคคลอย่าง
สม่ําเสมอ 

1 .  มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานในเรื่อง
การบริหาร 
2. มีการจัดเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกี่ยวกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้
เพ่ือการตรวจสอบ 
3.  มีการจัด โครงการ/
กิจกรรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรม 
4. จํานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความโม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล 

4 2 5 6 1  - 
2563 

6 สนับสนุนให้ข้ าราชการ มีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

1. มีการจัดอบรมหรือส่ง
บุ คล ากร เข้ า รั บการ พัฒนา
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่ําเสมอ 
2 .  มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
3. มีการเก็บรวมรวบองค์
ค ว า ม รู้ ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ
หมวดหมู่ 
4.  มี การจั ดทํ าแผนพัฒนา
บุคลากร 

1. ระดับความสําเร็จใน
การเผยแพร่องค์ความรู้ 
2. จํานวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวม 
 

3 2 5 6 1  - 
2563 

7 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารและการบริการ 
 

1. มีการนํ า เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้การปฏิบัติงาน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT 
ของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ 
3. นําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลด
ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

1. จํานวนกิจกรรมด้านการ
บริหารงานบุคลากรที่ ใช้
เทคโนโลยีแบะสารสนเทศ
มาใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ไ ด้ รั บ อบ ร ม หรื อพัฒ น า
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3. ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ลดลง 

2 2 5 6 1  - 
2563 
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6.  จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับ 

 

 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 1 
ความสอดคล้องเชิง 
ยุทธศาสตร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 

1 .  จํ า น ว นครั้ ง ใ นก า รปรั บ แผ น
อัตรากําลัง 
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1 .  แ ผ น ง า น จั ด ทํ า แ ผ น ผั ง เ ส้ น ท า ง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
2. โครงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 

ง า น ก า ร
เ จ้ า ห น้ า ที่
สํ า นั กปลั ด
อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วน
ตําบล 

ผู้บั งคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แ ผ น ง า น /
โครงการ 

มิติที่ 2 
ประสิทธิ ภาพของ
ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

 1. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอ  
3. นําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์  

1. จํานวนกิจกรรมด้านการบริหารงาน
บุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรม
หรือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3. ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 

1. แผนงานส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ด้าน IT จากหน่วยงาน
ภายนอก 
2. แผนงานการจัดทําบันทึกทะเบียนประวัติ
ด้วยคอมพิวเตอร์  
3. แผนงานการเยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซด์ 

ง า น ก า ร
เ จ้ า ห น้ า ที่
สํ า นั กปลั ด
อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วน
ตําบล 

ผู้บั งคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แ ผ น ง า น /
โครงการ 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการ 
บริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล ( ป ร ะ เ ด็ น

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้ 
2 .  มี ก า รติ ดต ามและประ เมิ นผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่ มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

2. ระดับความพึงพอใจของ

1. แผนงานการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. แผนงานการส ารวจความพึงพอใจของ

ง า น ก า ร
เ จ้ า ห น้ า ที่
ส า นั ก ป ลั ด
อ ง ค์ ก า ร

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แ ผ น ง า น /

รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4) 
มิติ 

3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน
และบริการ 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตัวช้ีวัด 

ประชาชนที่มีต่อผลการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงาน 

แผนงาน/โครงการ 

บริหารส่วน
ต าบล 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 
การติดตามผล 

(ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6) 
 
 
 
 

1. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ อย่างสม่ําเสมอ 
2. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
3. มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ให้ เป็น
ระบบและหมวดหมู่ 
4. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

1. ระดับความสําเร็จในการเผยแพร่
องค์ความรู้ 
2. จํานวนองค์ความรู้ที่ ได้รับการ
รวบรวม 
3. ร้อยละของบุคลากรที่การจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

1. โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิก
สภา องค์การบริหารส่วนตําบลพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
2. แผนงานการเผยแพร่องค์ความรู้ ใน
องค์กร 
3. แผนงานการจัดเก็บรวบรวมความรู้ใน
องค์กร 
4. แผนงานการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

ง า น ก า ร
เ จ้ า ห น้ า ที่
สํ า นั กปลั ด
อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วน
ตําบล 

ผู้บั งคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แ ผ น ง า น /
โครงการ 

มิติที่ 4 ความพร้อม
รับผิด 
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากร 
บุคคล 
 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบ
คุณธรรมเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมให้กับ
พนักงาน 
3. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารงาน บุคคลอย่างสม่ําเสมอ 

1. มีการประกาศหลัก เกณฑ์การ
ตั ดสิ น ใจหรื อการ ใช้ ดุ ล พินิ จของ
ผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงาน
เกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคลไว้ 
เพ่ือการตรวจสอบ 
3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
4. จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความ
โปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล 

1.  แผนงานการจั ด เก็บหลักฐานการ
ตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจและรายงาน
เกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 

ง า น ก า ร
เ จ้ า ห น้ า ที่
สํ า นั กปลั ด
อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วน
ตําบล 

ผู้บั งคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แ ผ น ง า น /
โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต
และ 
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิต 
กั บ ก า ร ทํ า ง า น
(ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3) 

1. ให้พนักงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย งม า ใ ช้ ใ น ก า ร ทํ า ง าน แล ะ ใ น
ชีวิตประจําวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และ
สวัสดิการให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การทํางาน 

1. จํานวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่ง
ที่กฎหมายกําหนด 
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดสวัสดิการ 
 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. แผนงานสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ 
3 .  โ ค ร งก ารส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ น  เ พ่ื อ
ดําเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ง า น ก า ร
เ จ้ า ห น้ า ที่
สํ า นั กปลั ด
อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วน
ตําบล 

ผู้บั งคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แ ผ น ง า น /
โครงการ 

(ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1) 

1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการ
ยุคใหม ่
2. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็น
ของข้าราชการในทุกระดับสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการทํางาน
แบบมีส่วนร่ วม งานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ทํางานมีความสุข 
2. จํานวนครั้งในการประชุม 

1. แผนงานการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 
2. แผนงานการประชุม เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 

ง า น ก า ร
เ จ้ า ห น้ า ที่
สํ า นั กปลั ด
อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วน
ตําบล 

ผู้บั งคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แ ผ น ง า น /
โครงการ 

 

                    ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ 
  1. การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิด และ 
 คุณภาพชีวิตของพนักงาน 
  2. สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล 
  3. ผู้บริหารนําเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดสามารถความสารถขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือบรรลุภารกิจ เป้าหมายที่วางไว้ 
 


