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ค าน า 
 

ดว้ยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน    ไดก้  าหนดตวัช้ีวดัในการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบติัราชการ   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   
เพื่อสนบัสนุนและพฒันาขา้ราชการใหส้ามารถปฏิบติังานภายใตห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และระบบ
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และผลกัดนัให้ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รประสบ
ความส าเร็จ  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ตามแนวทาง“การพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  
หรือ HR Scorecard โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ดา้น ท่ีส านกังาน ก.พ. ก าหนด ไดแ้ก่  

1.   ความสอดคลอ้งเชิงกลยทุธ์ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ความพร้อมรับผดิดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน 
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บทที ่1 
สภาพทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอกันตัง จังหวดัตรัง กระทรวงมหาดไทย 
ไดย้กฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน “องค์การต าบลนาเกลือ” ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 

ก. ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
 ต  าบลนาเกลือ มีเน้ือท่ีทั้งหมด ประมาณ 6,875 ไร่ หรือ 10.9 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรประมาณ  
4,237 คน   จ  านวนครัวเรือน 1,007 ครัวเรือน 

ข. จัดแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ดังนี้ 
1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัราชการ

ทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกลือ และราชการท่ีมิไดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกอง หรือส่วนราชการ
ใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกลือโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากบัและเร่งรัดการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  8  งาน คือ 
         1)   งานบริหารงานทัว่ไป             2)   งานธุรการ 
         3)   งานการเจา้หนา้ท่ี             4)   งานการศึกษาและนนัทนาการ 
         5)   งานป้องกนัและและบรรเทาสาธารณภยั   6)  งานแผนและงบประมาณ 
          7) งานธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม           8) งานส่งเสริมอาชีพ 
   2.  กองคลัง   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานการจ่าย  การรับ การน าส่งเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอ่ืน ๆ  งานเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจดัสรร
เงินต่างๆ การจดัท าบญัชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดแ้ละรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท า 
งบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี  งานเก่ียวกบัการพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3  งาน  คือ 

1)  งานการเงินและบญัชี  2)   งานจดัเก็บและพฒันารายได ้
3)   งานพสัดุและทะเบียนทรัพยสิ์น 

3.   กองช่าง   มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัการส ารวจ ออกแบบ การจดัท าขอ้มูล 
ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ   
การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบติังานการก่อสร้างและการซ่อมบ ารุง  
การควบคุมการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานดา้นวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกล  การรวบรวมประวติัติดตาม 

/ควบคุมการ... 
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ควบคุมการปฏิบติังานเคร่ืองจกัรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล  และยานพาหนะ งานเก่ียวกบั
แผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวสัดุ  อุปกรณ์ อะไหล่  น ้ ามนัเช้ือเพลิง และงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และท่ีไดรั้บมอบหมาย  โดยก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คือ 

1)    งานสาธารณูปโภค 2)   งานวศิวกรรม 
3)   งานเคหะและชุมชน 4) งานบริหารงานทัว่ไป 

วสัิยทัศน์  ( Vision) 
 บริหารงานโดยใชร้ะบบคุณธรรมเป็นพื้นฐาน  เพื่อพฒันาและรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง คนดี  
และมีคุณภาพ 

พนัธกจิ ( Mission) 
 1.  บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลกั ความสามารถ ความเสมอภาค ความมัน่คง  
และความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน 

 2.  พฒันาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ใหมี้ภาวะความเป็นผูน้ าสูงในการปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ 

 3.  ส่งเสริม/สนบัสนุน ให้พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน 

 4.   ส่งเสริม/สนบัสนุน ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของเทศบาลเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.  ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของเทศบาลเป็นผูมี้ความ
รับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง 
 

บทที ่ 2 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) 
.................................................... 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) ท่ี ส านกังาน ก.พ.ก าหนดไว ้ซ่ึงกรอบ
มาตรฐานประกอบดว้ย 
  มิติท่ี 1  ความสอดคลอ้งเชิงยุทธศาสตร์  
  มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิติท่ี 4  ความพร้อมรับผดิชอบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิติท่ี 5  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน 
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  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   หมายถึง การท่ีส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดงัต่อไปน้ี 

   (ก)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนใหส่้วนราชการบรรลุพนัธกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
   (ข)  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลงัคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็น 
ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลงั (Workforce Analysis) สามารถ 
ระบุช่องวา่งดา้นความตอ้งการก าลงัคนและมีแผนเพื่อลดช่องวา่งดงักล่าว 
   (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มา พฒันาและรักษาไวซ่ึ้งกลุ่มข้าราชการ และผูป้ฏิบติังานท่ีมีทกัษะหรือ
สมรรถนะสูง   ซ่ึ งจ า เ ป็น ต่อความคงอยู่และ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของส่วนราชการ  
(Talent Management) 

   (ง)   ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพฒันาผูบ้ริหารทุกระดบั รวมทั้งมีแผน
สร้างความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ นอกจากน้ียงัรวมถึงการท่ีผูน้ าปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้าง
แรงบนัดาลใจใหก้บัขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานและพฤติกรรมในการท างาน 

  มิติที ่2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น 

 การสรรหาคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพฒันาการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ย  และกิจกรรมดา้น 

การบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตอ้งและทนัเวลา  (Accuracy and Timeliness) 
(ข)  ส่วนราชการมีระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอ้ง  

เท่ียงตรง ทนัสมยั และน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการไดจ้ริง 
   (ค)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ต่องบประมาณราย จ่ายของส่วนราชการ มีความ เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร 
 (HR Productivity) ตลอดจนความคุม้ค่า (Value for Money) 

(ค) มีการน าเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
(HR Automation) 
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  มิติที ่3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการ ก่อใหเ้กิดผลดงัต่อไปน้ี 

(ก) การรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานซ่ึงจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 
พนัธกิจของส่วนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขา้ราชการและบุคลากร ผูป้ฏิบติังาน ต่อนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   (ค)  การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management)  
เพื่อพฒันาขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานให้มีทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ี เน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถจ าแนก
ความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู ้ปฏิบัติงานซ่ึงเรียกช่ืออ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากน้ีขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบติังาน
ส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกบัความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

  มิติที ่4  ความพร้อมรับผดิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง  การท่ีส่วนราชการจะตอ้ง 
   (ก)  รับผิดชอบต่อการตดัสินใจและผลของการตดัสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการด าเนินการดา้นวินยั  โดยค านึงถึงหลกัความสามารถและผลงานหลกัคุณธรรม  หลกันิติ
ธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน 

   (ข)  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดใหค้วามพร้อมรับผดิดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู ่
ในทุกกิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

  มิติที ่5  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหว่างชีวติกบัการท างาน 

   หมายถึง การท่ีส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซ่ึงจะน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพชีวติของขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐ ดงัน้ี  

   (ก)   ข้าราชการและผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มาใช้ในการบริหารราชการ
และการให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงจะส่งเสริมให้ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานไดใ้ชศ้กัยภาพอยา่งเต็มท่ี  โดยไม่
สูญเสียรูปแบบการใชชี้วติส่วนตวั 
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   (ข)  มีการจดัสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการ 
ภาคบงัคบัตามกฎหมาย  ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการ 
   (ค)  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับ
ขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน และในระหวา่งขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานดว้ยตนเอง 
    

   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเคร่ืองมือท่ี
จะช่วยท าใหส่้วนราชการใชใ้นการประเมินตนเองวา่มีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลอ้งมิติในการประเมินดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากนอ้ย
เพียงใด 

บทที ่ 3 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ไดด้ าเนินการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนาเกลือ ตามขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

 1.  แต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดว้ย ผูบ้ริหารเป็นหวัหนา้
คณะท างาน  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะท างาน และหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  
โดยคณะท างานดงักล่าวมีหน้าท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได้จากการระดมความคิดเห็น 
ของผูบ้ริหารขา้ราชการ พนกังานในส่วนต่างๆขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 2.  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ท าใหผู้เ้ขา้ประชุมไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในการ
จดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 3.   จากการประชุมเชิงปฏิบติัดงักล่าว ไดด้ าเนินการประเมินสถานภาพดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกลือ โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นค าถามดงัน้ี 

  3.1  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคญัท่ีเทศบาลตอ้งการใหเ้กิดข้ึนใน 1-3 ปี ขา้งหนา้ 
คืออะไร 
       *   งานกระบวนงาน 

       *   คน 

       *   ทรัพยากร 
       *   ผูรั้บบริการ 
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3.2  อะไรบา้งท่ีเป็นจุดแขง็หรือส่ิงท่ีดีของเทศบาล และอยากจะใหรั้กษาไวต่้อไปหรือมุ่งเนน้ 

ใหดี้ยิง่ข้ึน 

  3.3  อะไรบ้างท่ีเป็นส่ิงท้าทาย หรือส่ิงท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประสบผลส าเร็จ เป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวงั 
  3.4  อะไรบ้างท่ีหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีควรจะท า แต่ไม่ได้ท  าในช่วงท่ีผ่านมา หรือท่าน
คาดหวงัใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน     
  สรุปประเด็นค าตอบการด าเนินการประเมินสถานภาพดา้นการบริหารทรัพยากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล 4 ขอ้ ไดด้งัน้ี 

1)    เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิทีส่ าคัญทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลต้องการให้เกดิขึน้ใน 1-3 ปี 
ข้างหน้า ประกอบด้วย 
  *   งานกระบวนงาน 

   (1)   ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

   (2)   มีการบริหารงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
   (3)   มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส านัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   (4)   พฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผล
การปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง 
  *  คน 

   (1)   บุคลากรมีจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นขา้ราชการ 
(2)    มีความเช่ียวชาญและทกัษะของงานท่ีตนรับผดิชอบ 

(3)    บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีและสามารถปฏิบติังาน 

ไดใ้นสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
   (4)   จ  านวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

*   ทรัพยากร 
(1)   มีอุปกรณ์ในการท างานท่ีทนัสมยั อยา่งพอเพียง 
(2)   น าเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 

(3)    มีงบประมาณสนบัสนุนดา้นการพฒันาบุคลากรอยา่งพอเพียง 
  *   ผู้รับบริการ/ประชาชน 
   (1)   ประชาชนไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกตอ้ง 
   (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 
   (3)   เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
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2)   อะไรบ้างทีเ่ป็นจุดแข็งหรือส่ิงทีด่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไปหรือ
มุ่งเน้นให้ดียิง่ขึน้ 

  (1)   ผูบ้ริหารส่งเสริม และสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร 
  (2)   บุคลากรมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ท างานแบบฉนัทพ์ี่นอ้ง 
  (3)    บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีแต่ละต าแหน่ง 
  (4)    สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากร 
  (5)    มีการฝึกอบรม เพื่อพฒันาบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอยา่งต่อเน่ือง 
  (6)    มีสวสัดิการใหบุ้คลากร 

3)  อะไรบ้างทีเ่ป็นส่ิงท้าทาย หรือส่ิงทีต้่องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลประสบผลส าเร็จ เป้าหมายสูงสุดทีค่าดหวงั 

 (1)   สร้างจิตส านึกใหข้า้ราชการในทุกระดบั เป็นขา้ราชการท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 (2)   สร้างองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 (3)   การพฒันาขา้ราชการอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 (4)   การกระจายอ านาจการตดัสินใจไปสู่ระดับส านัก/กองเพื่อให้เกิดความคล่องตวัใน 
การท างาน 

 (5)   ผูป้ฏิบติังานไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

4)   อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าทีค่วรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวงัให้
หน่วยงานการเจ้าหน้าทีส่นับสนุน 

  1)  มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรอยา่งชดัเจน 

  2)  มีการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ 
  3)  ยดึหลกัสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 

4.   ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นทา้ทาย ความคาดหวงัแลว้ จึงไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

1.   มีการวางแผนและบริหารก าลงัคนสอดคลอ้งกบัภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ 
      ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
2.   การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหท้  างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 
      ร่วมกนั 
3.   มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.    ส่งเสริมสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาคบงัคบัตามกฎหมาย 
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5.   มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
6.   มีระบบการบริหารผลงานท่ีเนน้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ค่า 
7.   สนบัสนุนใหข้า้ราชการ มีการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้   
      และพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

5.  คณะท างานฯ ได้จดัประชุมข้าราชการ จ านวน 10 คน    เพื่อร่วมกันจดัล าดับความส าคญัของประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง ( Gap Analysis) ซ่ึงเป็นการหา
ส่วนต่างระหว่างระดบัความส าคญัของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึน 
กบัสถานภาพปัจจุบนัวา่มีความแตกต่างกนัเพียงไร ซ่ึงสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนต่างระหว่างความส าคัญของประเด็น ทิศทางความต้องการกบัผลการการปฏิบัติงาน

ด้าน HR ในปัจจุบัน (Gap Analysis) 

ล าดบั
ที ่

หัวข้อ Importance Current Status  
Gap 1 2 3 4 5 Total AVG1 1 2 3 4 5 Total AVG2 

1 การสร้างวฒันธรรมองคก์ร
ใหท้ างานแบบมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม และ 
มีการบูรณาการร่วมกนั 

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

2 มีการวางแผนและบริหาร
ก าลงัคนสอดคลอ้งกบั
ภารกิจและความจ าเป็นของ
ส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต  

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

3 ส่งเสริมสวสัดิการและส่ิง
อ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม
ท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาคบงัคบั
ตามกฎหมาย 

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

4 มีระบบการบริหารผลงาน 
ท่ีเนน้ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความ
คุม้ค่า 

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

5 มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการ ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

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

6 สนบัสนุนใหข้า้ราชการ มี
การพฒันาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง มีการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้  
และพฒันาองคก์รใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

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

7 มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้น
กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและ
การบริการ 

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

ปฏิบติังานด้าน HR ในปัจจุบนั (Gap Analysis) จึงได้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ท่ีมีส่วนต่างมากท่ีสุด 7 ประเด็นยทุธศาสตร์ คือ   

1.   การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหท้  างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 
      ร่วมกนั 
2.    มีการวางแผนและบริหารก าลงัคนสอดคลอ้งกบัภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ 
      ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
3.   ส่งเสริมสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาคบงัคบัตามกฎหมาย 
4.   มีระบบการบริหารผลงานท่ีเนน้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ค่า 
5.   มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6.   สนบัสนุนใหข้า้ราชการ มีการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้   
      และพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
7.   มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
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การวเิคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิทีต้่องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1   การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหท้  างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม  
และมีการบูรณาการร่วมกนั 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  จดัประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ 
     ขา้ราชการในทุกระดบัสม ่าเสมอ 
2.  สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 
3.  ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
     และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในทุกส่วนราชการ 

1.  ค่านิยมในการท างานของผูบ้งัคบับญัชา 
     และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2.  ระเบียบปฏิบติัในบางเร่ืองไม่ชดัเจน 
3.  ขาดการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร 

 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1.  พฒันา/ปรับเปล่ียนทศันคติบุคลากรใหมี้วสิัยทศั 
และเขา้ใจในระบบบริหารราชการยคุใหม่ 
2.  ก าหนดระเบียบ หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัท่ีชดัเจน
3.  มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพนัธ์อยา่ง 
    สม ่าเสมอ 

1.  ผูบ้ริหารและพนกังานให้ความส าคญั 
2.  ปรับเปล่ียนค่านิยมในการท างานของ 
    ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1.  พฒันา/ปรับเปล่ียนทศันคติบุคลากรใหมี้ 
วสิัยทศั และเขา้ใจในระบบบริหารราชการยคุใหม่ 
2.  จดัประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ
ขา้ราชการในทุกระดบัสม ่าเสมอ 

1. ระดบัความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วนร่วม   
งานบรรลุผลตามเป้าหมาย  ท างานมีความสุข 
2. จ  านวนคร้ังในการประชุม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2    มีการวางแผนและบริหารก าลงัคนสอดคลอ้งกบัภารกิจและความจ าเป็นของ 
ส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร 
    และรัฐบาล 
2.  วเิคราะห์อตัราก าลงัในการจดัแผนอตัราก าลงัให้
เหมาะสม กบัภารกิจ 

1. ขอ้จ ากดังบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคล 
2. อตัราก าลงัไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจ 
 

 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลงัใหเ้หมาะสม 
กบัภารกิจ 

1.  จดัท าแผนผงัเส้นทางความกา้วหนา้ใหก้บัพนกังาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลงัใหเ้หมาะสม 
กบัภารกิจ 
2. จดัท าแผนผงัเส้นทางความกา้วหนา้ใหก้บัพนกังาน 
 

1. จ  านวนคร้ังในการปรับแผนอตัราก าลงั 
2.  ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนผงัเส้นทาง
ความกา้วหนา้ใหก้บัพนกังาน 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3   ส่งเสริมสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาค

บงัคบัตามกฎหมาย 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหารทรัพยากร 
      บุคคล 
2.  จดัสภาพแวดลอ้มการท างาน และสวสัดิการใหก้บั
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

1. ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณของหน่วยงาน 
2.  ปัญหาหน้ีสินของพนกังาน 
 

 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1.   ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง   ชีวติท่ีดี 
     กบัขา้ราชการ 
2.  สนบัสนุนงบประมาณ 

1. น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1.  ใหพ้นกังานน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาใชใ้นการท างานและในชีวติประจ าวนั 
2. จดัสภาพแวดลอ้มการท างาน และสวสัดิการใหก้บั
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ  านวนสวสัดิการนอกเหนือจากส่ิงท่ีกฎหมาย 
ก าหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
จดัสวสัดิการนอกเหนือจากส่ิงท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  มีระบบการบริหารผลงานท่ีเนน้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ค่า 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  ยดึประชาชนเป็นศูนย ์กลางในการท างาน 
    และบริการ 
3. มีระบบการประเมินผลงานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได ้
 

1.  บุคลากรไม่เขา้ใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบติังาน 
2.  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
     อยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
 

 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1.   จดัอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะและสมรรถนะ 
      ใหก้บับุคลากร 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
     อยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
 

1.  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการประเมินผล 
การปฏิบติังาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1. มีระบบการประเมินผลงานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได ้
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
     อยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
3.  ยดึประชาชนเป็นศูนย ์กลางในการท างาน 
    และบริการ 
 

1. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  บุคลากรทุกระดบั ยดึระบบคุณธรรมเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 
2.  จดัท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
พนกังาน 
 

1.  ระเบียบวธีิการ วธีิปฏิบติั/แนวทางการด าเนินงาน 
     ไม่ชดัเจน 
 

 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1.   ก าหนดระเบียบวธีิการ วิธีปฏิบติั/แนวทางการ
ด าเนินงานใหช้ดัเจน 
 

1.  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคลคลอยา่งโปร่งใส  ตรวจสอบได ้
2.  มีการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารดา้นการบริหารงาน 
     บุคคลอยา่งสม ่าเสมอ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบั ยดึระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
2. จดัท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
พนกังาน 
2. มีการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารดา้นการบริหารงาน 
บุคคลอยา่งสม ่าเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผูบ้ริหารหน่วยงานในเร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลกัฐานหรือรายงานเก่ียวกบัดา้นการ
บริหารงานบุคคลไวเ้พื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/กิจกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จ  านวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัความไม่โปร่งใสดา้น
การบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 6   สนบัสนุนใหข้า้ราชการ มีการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้  และพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
2.  มีการจดัอบรมหรือส่งบุคลากรเขา้รับการพฒันา
ความรู้  ทกัษะ อยา่งสม ่าเสมอ 
 

1 .ขาดแนวทางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 
2.  ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ องคค์วามรู้ 
3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1.   มีการเผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้ 
ใหก้บับุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 
2.  มีการเก็บรวบรวม องคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
 

1.  ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน 
2. มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1.   มีการจดัอบรมหรือส่งบุคลากรเขา้รับการพฒันา
ความรู้  ทกัษะ อยา่งสม ่าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้ใหก้บั
บุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 
 3.  มีการเกบ็รวบรวม องคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4. มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  

1.  ระดบัความส าเร็จในการเผยแพร่องคค์วามรู้ 
2.  จ  านวนองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรท่ีมีการจดัท าแผนพฒันา
บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 7    มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ 
เก็บขอ้มูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)   
2.  มีการจดัอบรมหรือส่งบุคลากรเขา้รับการพฒันา
ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี อยา่งสม ่าเสมอ 
 

1.  ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 

 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1. น าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อลดปริมาณการใช้ 
วสัดุครุภณัฑ์ 

1.  ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน 
 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1.   มีการน าเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
2.   มีการพฒันาความรู้ดา้น IT ของบุคลากร  
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อลดปริมาณการใช ้
วสัดุครุภณัฑ์ 
 

1.  จ  านวนกิจกรรมดา้นการบริหารงานบุคลากรท่ีใช้
เทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและใหบ้ริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บอบรมหรือพฒันา
ความรู้ดา้นเทคโนโลยี 
3.  ปริมาณการใชว้สัดุครุภณัฑล์ดลง 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั   

ความสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR และระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการ 

 
ที ่

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตวัช้ีวดั 

ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 การสร้างวฒันธรรม
องคก์รใหท้ างานแบบมี
ส่วนร่วม การท างานเป็น
ทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกนั 

1.  พฒันา/ปรับเปล่ียน 
ทศันคติบุคลากรใหมี้ 
วสิยัทศั และเขา้ใจในระบบบริหารราชการยคุใหม่ 
2.  จดัประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ
ขา้ราชการในทุกระดบัสม ่าเสมอ 

1. ระดบัความส าเร็จ
ของการท างานแบบมี
ส่วนร่วม   งาน
บรรลุผลตามเป้าหมาย  
ท างานมีความสุข 
2. จ านวนคร้ังในการ
ประชุม 

5 2561-2563 
 
 

2 มีการวางแผนและ
บริหารก าลงัคน
สอดคลอ้งกบัภารกิจ 
และความจ าเป็นของ
ส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต  

 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลงัใหเ้หมาะสม 
กบัภารกิจ 
2. จดัท าแผนผงัเสน้ทางความกา้วหนา้ใหก้บั
พนกังาน 
 

1. จ านวนคร้ังในการ
ปรับแผนอตัราก าลงั 
2.  ระดบัความส าเร็จใน
การจดัท าแผนผงั
เสน้ทางความ 
กา้วหนา้ใหก้บั
พนกังาน 
 

1 2561-2563 
 

3 ส่งเสริมสวสัดิการและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก
เพ่ิมเติมท่ีไม่ใช่
สวสัดิการภาคบงัคบัตาม
กฎหมาย 

 

1.  ใหพ้นกังานน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชใ้นการท างานและในชีวติประจ าวนั 
2. จดัสภาพแวดลอ้มการท างาน และสวสัดิการ
ใหก้บับุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากส่ิงท่ี
กฎหมาย 
ก าหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของ 
บุคลากรต่อการจดั
สวสัดิการ 

5 2561-2563 
 

4 มีระบบการบริหาร
ผลงานท่ีเนน้
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความ
คุม้ค่า 

1. มีระบบการประเมินผลงานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได ้
2.  มีการติดตามและระเมินผลการปฏิบติังาน อยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
3.  ยดึประชาชนเป็นศูนย ์กลางในการท างาน และ
บริการ 
 

1. ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีต่อ
ระบบการประเมินผล
การปฏิบติังาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ
ผลการปฏิบติังานของ
หน่วยงาน 

3 2561-2563 
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ที ่

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตวัช้ีวดั 

ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

5 มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการ ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

1.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุก
ระดบั ยดึระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
2. จดัท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
พนกังาน 
2. มีการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นการบริหารงาน บุคคล
อยา่งสม ่าเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลกัเกณฑก์าร
ตดัสินใจหรือการใชดุ้ลพินิจ
ของผูบ้ริหารหน่วยงานในเร่ือง
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลกัฐานหรือ
รายงานเก่ียวกบัดา้นการ
บริหารงานบุคคลไวเ้พื่อการ
ตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/กิจกรรม
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จ านวนเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกบัความไม่โปร่งใสดา้น
การบริหารงานบุคคล 

4 2561-2563 
 

6 สนบัสนุนใหข้า้ราชการ มีการ
พฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้  
และพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 

 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บุคลากรเขา้รับการพฒันา
ความรู้  ทกัษะ อยา่งสม ่าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพนัธ์องคค์วามรู้
ใหก้บับุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์
ความรู้ใหเ้ป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4. มีการจดัท าแผนพฒันา
บุคลากร  

1.  ระดบัความส าเร็จในการ
เผยแพร่องคค์วามรู้ 
2.  จ านวนองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ
การรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรท่ีมีการ
จดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
   

3 2561-2563 
 

7 มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ 

 

1.   มีการน าเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศมาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมระสิทธิภาพ 
2.   มีการพฒันาความรู้ดา้น IT 
ของบุคลากร อยา่งต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อลด
ปริมาณการใชว้สัดุครุภณัฑ ์
 

1.  จ านวนกิจกรรมดา้นการ
บริหารงานบุคลากรท่ีใช้
เทคโนโลยแีละสารสนเทศมา
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และใหบ้ริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บ
อบรมหรือพฒันาความรู้ดา้น
เทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใชว้สัดุครุภณัฑ์
ลดลง 

2 2561-2563 
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6.   จดัท ารายละเอียดแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

       และจดัท าแผนงาน/โครงการรองรับ 
รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 
มติทิี ่1 
ความ

สอดคล้องเชิง 
ยุทธศาสตร์ 

 

1.  ปรับปรุงโครงสร้าง
และอตัราก าลงัให้
เหมาะสม กบัภารกิจ 
2. จดัท าแผนผงัเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ใหก้บั
พนกังาน 
 

1. จ านวนคร้ังในการ
ปรับแผนอตัราก าลงั 
2.  ระดบัความส าเร็จใน
การจดัท าแผนผงัเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ใหก้บั
พนกังาน 
 

1.  แผนงานจดัท าแผนผงั
เสน้ทางความกา้วหนา้
ใหก้บัพนกังาน 
2. โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่พนกังาน 
 

งานการ
เจา้หนา้ท่ี 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มติทิี ่2 
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใชใ้น
การปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพฒันาความรู้
ดา้น IT ของบุคลากร 
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยมีาใช้
เพื่อลดปริมาณการใชว้สัดุ
ครุภณัฑ ์
 

1.  จ านวนกิจกรรมดา้น
การบริหารงานบุคลากร
ท่ีใชเ้ทคโนโลยแีละ
สารสนเทศมาใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ใหบ้ริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บอบรมหรือพฒันา
ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใชว้สัดุ
ครุภณัฑล์ดลง 

1.  แผนงานส่งบุคลากร 
เขา้รับการอบรมพฒันา
ความรู้ดา้น IT จาก
หน่วยงานภายนอก 
2. แผนงานการจดัท า
บนัทึกทะเบียนประวติั 
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
3. แผนงานการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารทางเวบ็ไซด ์
 

งานการ
เจา้หนา้ท่ี 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มตทิี ่3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

(ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

ท่ี 4) 

1. มีระบบการประเมินผล
งานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได ้
2.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
อยา่งต่อเน่ืองและเป็น
รูปธรรม 
3.  ยดึประชาชนเป็นศูนย ์
กลางในการท างาน และ
บริการ 
 

1. ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีต่อ
ระบบการประเมินผล
การปฏิบติังาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อผล
การปฏิบติังานของ
หน่วยงาน 
  
 

1.  แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
2. แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน 
 

งานการ
เจา้หนา้ท่ี  

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
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(ประเด็น 

ยทุธศาสตร์ 
ท่ี 6) 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บุคลากรเขา้รับการพฒันา
ความรู้  ทกัษะ อยา่ง
สม ่าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพนัธ์องค์
ความรู้ใหก้บับุคลากรอ่ืน
ไดเ้รียนรู้ดว้ย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบ
และหมวดหมู่ 
4. มีการจดัท าแผนพฒันา
บุคลากร  

1.  ระดบัความส าเร็จใน
การเผยแพร่องคค์วามรู้ 
2.  จ านวนองคค์วามรู้ท่ี
ไดรั้บการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรท่ี
มีการจดัท าแผนพฒันา
บุคลากร 
   

1.  โครงการอบรมสมัมนา
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนกังานเทศบาล
และพนกังานจา้ง 
2.  แผนงานการเผยแพร่
องคค์วามรู้ในองคก์ร 
3. แผนงานการจดัเก็บ
รวบรวมความรู้ในองคก์ร 
4.  แผนงานการจดัท าแผน 

พฒันาบุคลากร 

งานการ
เจา้หนา้ท่ี 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มติทิี ่4 
ความพร้อม
รับผดิด้าน

การ
บริหารงาน
บุคคล 

1.  ส่งเสริมใหบุ้คลากร
ทุกระดบั ยดึระบบ
คุณธรรมเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 
2. จดัท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
พนกังาน 
2. มีการเผยแพร่ ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นการ
บริหารงาน บุคคลอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจ
หรือการใชดุ้ลพินิจของ
ผูบ้ริหารหน่วยงานใน
เร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลกัฐาน
หรือรายงานเก่ียวกบัดา้น
การบริหารงานบุคคลไว้
เพื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 
4.  จ านวนเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกบัความไม่โปร่งใส
ดา้นการบริหารงาน
บุคคล 
 

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลกัฐานการตดัสินใจหรือ
การใชดุ้ลพินิจและรายงาน
เก่ียวกบัดา้นการ 
บริหารงานบุคคล 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนกังาน  
ส่วนต าบล 
 

งานการ
เจา้หนา้ท่ี 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 
มติทิี ่5 

คุณภาพชีวติ
และความ
สมดุล
ระหว่าง 

ชีวติกบัการ
ท างาน 

(ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

ท่ี 3) 

1.  ใหพ้นกังานน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชใ้นการท างานและ
ในชีวติประจ าวนั 
2. จดัสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน และสวสัดิการ
ใหก้บับุคลากรเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากส่ิงท่ี
กฎหมายก าหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจดั
สวสัดิการ 

1.  โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติ 

2.  แผนงานส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจดัสวสัดิการ 
3. โครงการส่งเสริม 

สนบัสนุนเพื่อด าเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานการ
เจา้หนา้ท่ี 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 

ท่ี 1) 

1.  พฒันา/ปรับเปล่ียน 
ทศันคติบุคลากรใหมี้ 
วสิยัทศั และเขา้ใจใน
ระบบบริหารราชการยคุ
ใหม่ 
2.  จดัประชุมเพื่อการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ขา้ราชการในทุกระดบั
สม ่าเสมอ 

1. ระดบัความส าเร็จของ
การท างานแบบมีส่วน
ร่วม   งานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย  ท างานมี
ความสุข 
2. จ านวนคร้ังในการ
ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังาน
ตามเป้าหมาย 
2.  แผนงานการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ระหวา่งผูบ้ริหารและ 
พนกังาน 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

 

 

ผลทีค่าดว่าหน่วยงานจะได้รับ 

 1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพร้อมรับผดิ และคุณภาพชีวติของพนกังาน 

 2.   สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  จังหวดั  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

3.   ผูบ้ริหารน าเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพฒันาขีดความสามารถขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายท่ีวางไว ้
   

 

 

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


