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องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 



 
ค าน า 

 
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง    
การปฏิบัติราชการ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล         
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความส าเร็จ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง จึงได้จัดท านโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
บุคคล” หรือ  HR Scorecard  โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
ได้แก่  

1.   ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง มีความประสงค์จะก้าวไปสู่องค์กรในการบริหารจัดการงาน
แบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จของ
องค์กร คือทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ได้แก่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสรเทศ รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเปูาหมายในการน าพา
ประเทศเข้าสู่โหมด “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจ    
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้น เมื่อองค์กรและระบบงานทรัพยากรบุคคลรวมทั้งบริบททางเศรษฐกิจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐสมควรต้องมีการปรับเปลี่ยนตามเช่นกัน  เพ่ือให้องค์กร
สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และนโยบายประเทศไทย 4.0 นั้นท าให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปุงแดง จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
ภารกิจและเปูาประสงค์ หรืออาจเป็นปัจจัยหนุนที่ท าให้การท างานองค์กรบรรลุเปูาหมายได้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการ
รองรับหลักการดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคคลากรในการรองรับพันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปุงแดงในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามระระเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการ HR Scorecard เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการท างานของ
บุคคลากรทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถในการท างานของ
บุคลากรทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร เพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่จะทาให้เกิดนวัตกรรมหรือการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง จึงได้
จัดท านโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้นเพ่ือเป็น
การก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2563) และแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561 – 2563) ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีและวิธีการปฏิบัติงานตาม 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความ      

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
3. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วน 

ต าบลโปุงแดง 
5. เพ่ือดารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย 
1. ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง     

ในระยะส้ัน  ของผู้บริหาร 
(1) พนักงานในองค์กรสามารถนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
(2) การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ของพนักงานส่วนต าบล 

(1) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร / โครงการ 

(2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนได้รับการพัฒนา
ในแต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ 

(3) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร / 
โครงการ 
ของประชาชน 

(1) พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 
(2) พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดี สามารถท างาน 

ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ 
2. ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง     

ในระยาว  ของผู้บริหาร 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบรหิารจดัการ 

ของพนักงานส่วนต าบล 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดงเป็นองค์กรน่าอยู่ 
(2) องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 

ของประชาชน 
(1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
(2) องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างดียิ่ง 
(3) องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
(4) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้ประชาชน     

พึงพอใจในการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



สภาพทั่วไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดงได้ยกฐานะขึ้นเป็น "องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง" โดยมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ครอบคลุมพ้ืนที่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 8 หมู่บ้าน 
 
  ก. ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง เป็น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง
องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง มีเนือ้ที่ประมาณ 30.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  18,912 ไร่  
 

หมู่ที ่ บ้าน ครัวเรือน ประชากร รวม 
   ชาย หญิง (คน) 
1 บ้านโปุงแดง 117 189 193 382 
2 บ้านโนน 300 508 573 1,081 
3 บ้านน้ าฉ่า 153 214 222 436 
4 บ้านโกรกกระหาด 199 390 373 763 
5 บ้านหนองม่วง 217 237 242 479 
6 บ้านโปุงบูรพา 222 374 327 701 
7 บ้านโปุงสุริยา 244 280 316 596 
8 บ้านน้ าฉ่าสายชล 293 468 479 947 
รวม 1,745 2,560 2,725 5,385 
 

ข. จัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑)  ส านักงานปลัด อบต. มีภารกิจด้าน งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคด ีงานบริหารงานบุคคล งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งสุขภาพและสาธารณสุข งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร และงานจดทะเบียนพาณิชย์   
  ๒)  กองคลัง  มีภารกิจด้าน งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  ๓)  กองช่าง  มีภารกิจด้าน  งานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร และงานประสาน
สาธารณูปโภคและผังเมือง 
  ๔)  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจด้าน  งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และงานกจิการโรงเรียน 
  ๕)  หน่วยตรวจสอบภายใน มีภารกิจด้าน งานตรวจสอบการเงินและบัญชี งานตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่าย  และงานตรวจสอบพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 



4.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “พัฒนาคุณภาพชีวิต  มีชุมชนแข็งแรง ปลอดสิ่งเสพติด มีจิตส านึกจริยธรรม ก้าวน าการศึกษา 

พัฒนาต าบลน่าอยู่” 
พันธกิจ (Mission) 
  1. จัดให้มีการก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  น้ าประปาและไฟฟูา 
  2. บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติไม่ให้ตื้นเขิน 
  3. ส่งเสริมคุณธรรมสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนโดยทั่วไป 
  4. จัดกิจกรรมกีฬา และพัฒนาสนามกีฬาในหมู่บ้านต าบล 
  5. เสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ 
  6. ประชาชนทั่วไปร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย 
  7. ก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อม 

 

ภารกิจหลัก  และภารกจิรอง  ที่องค์การบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง มีภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การส่งเสริมการเกษตร 
4. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
6. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
7. การรณรงค์ต่อต้านและปูองกันยาเสพติด 

 ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางเมืองและการบริหาร 
3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

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

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) ที่ ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบ
มาตรฐานประกอบด้วย 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   (ข)  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วน
ราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุช่องว่างด้าน
ความต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
   (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง       
ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 
   (ง)   ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้าง   
แรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities)     
มีลักษณะดังต่อไปนี ้

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรร 
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย  และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอืน่ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

(ข) ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง  
เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   (ค)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ต่องบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 
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   (ง)  มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ ก่อให้เกิด
ผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย 
พันธกิจของส่วนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   (ค)  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management)         
เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมาย   
ของส่วนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนก    
ความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง 
   (ก)  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย  โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
   (ข)  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ 
ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วนราชการ
มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุ คลากร
ภาครัฐ ดังนี้  
   (ก)   ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 
   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
   (ค)  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้าน        
การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด 
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บทที่  3 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง ตามข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  1.  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย ผู้บริหาร  
เป็นหัวหน้าคณะท างาน  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะท างาน และหน่วยงานการเจ้าหน้า ที่เป็น
เลขานุการ โดยคณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการระดมความ
คิดเห็นของผู้บริหารข้าราชการ พนักงานในส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมา เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง ท าให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจ   
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง 
  3.   จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นค าถามดังนี้ 
  3.1  เปูาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง ต้องการให้
เกิดข้ึนใน 1 - 3 ปี ข้างหน้าคืออะไร 
       *   งานกระบวนงาน 
       *   คน 
       *   ทรัพยากร 
       *   ผู้รับบริการ 

3.2  อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงแดง และอยากจะให้ 
รักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 
  3.3  อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปุงแดงประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
  3.4  อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวัง
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
      

  สรุปประเด็นค าตอบการด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโปุงแดง 4 ข้อ ได้ดังนี้ 
 

 1)    เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการให้เกิดขึ้นใน 
1-3 ปี ข้างหน้า ประกอบด้วย 
  *   งานกระบวนงาน 
   (1)   ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   (2)   มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   (3)   มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส านัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   (4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผล
การปฏิบัติงานที่แท้จริง 
  *  คน 
   (1)   บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ 

(2)    มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 
(3)    บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน 

ได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   (4)   จ านวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

*   ทรัพยากร 
(1)   มีอุปกรณ์ในการท างานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง 
(2)   น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
(3)    มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง 

  *   ผู้รับบริการ/ประชาชน 
   (1)   ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง 
   (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 
   (3)   เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล 
 

 2)   อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง และอยากจะให้ 
รักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 
  (1)   ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
  (2)   บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ท างานแบบฉันท์พ่ีน้อง 
  (3)    บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละต าแหน่ง 
  (4)    สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  (5)    มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
  (6)    มีสวัสดิการให้บุคลากร 
  

 3)  อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประสบผลส าเร็จ เป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

 (1)   สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 (2)   สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 (3)   การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 (4)   การกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับส านัก/กองเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการท างาน 
 (5)   ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
4)   อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงท่ีผ่านมา หรือท่านคาดหวังให้

หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
  1)  มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 
  2)  มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
  3)  ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
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4.   ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้ว จึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1.   มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

2.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน 
3.  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
5.  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุง 

การบริหารและการบริการ 
6.   มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
7.   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้       

และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

5.  คณะท างานฯ ได้จัดประชุมข้าราชการ จ านวน 16 คน เพ่ือร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง ( Gap Analysis ) ซึ่งเป็นการหาส่วน
ต่างระหว่างระดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
สถานภาพปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันเพียงไร ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความส าคัญของประเด็น ทิศทางความต้องการกับผลการการปฏิบัติงาน
ด้าน HR ในปัจจุบัน ( Gap Analysis ) 

ล าดับ
ที ่

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

1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้ท างานแบบมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม และ 
มีการบูรณาการร่วมกัน 

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

2 มีการวางแผนและบริหาร
ก าลังคนสอดคล้องกับ
ภารกิจและความจ าเป็นของ
ส่วนราชการ ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต  

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

3 ส่งเสริมสวสัดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพิ่มเติม
ที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย 

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

4 มีระบบการบริหารผลงาน 
ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

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 
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6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มี

การพัฒนาความรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน
แลกเปลีย่นข้อมูลความรู้  
และพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

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

7 มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม
และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ 

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

 

 
จากการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความส าคัญของประเด็น ทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงาน

ด้าน HR ในปัจจุบัน ( Gap Analysis )  จึงได้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีส่วนต่างมาก
ที่สุด  7  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ   

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน 
2.    มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต  
3.   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
4.   มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
5.   มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6.   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
7.   มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 

ปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
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การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และ   
มีการบูรณาการร่วมกัน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
     ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 
2.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ 

1.  ค่านิยมในการท างานของผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน 
3.  ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศ 
และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน
3.  มีการเผยแพร ่ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่าง สม่ าเสมอ 

1.  ผู้บริหารและพนักงานให้ความส าคัญ 
2.  ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท างานของ 
    ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี 
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วนร่วม   
งานบรรลุผลตามเปูาหมาย  ท างานมีความสุข 
2. จ านวนครั้งในการประชุม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของ 
ส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
    และรัฐบาล 
2.  วิเคราะห์อัตราก าลังในการจัดแผนอัตราก าลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 

1. ข้อจ ากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม  
กับภารกิจ 

1.  จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม  
กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

1. จ านวนครั้งในการปรับแผนอัตราก าลัง 
2.  ระดบัความส าเร็จในการจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ     

ภาคบังคับตามกฎหมาย 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร 
      บุคคล 
2.  จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
2.  ปัญหาหนี้สินของพนักงาน 
 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.   ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง   ชีวิตที่ดี 
     กับข้าราชการ 
2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

1.  จ านวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
ก าหนด 
2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
    และบริการ 
3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 

1.  บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
      ให้กับบุคลากร 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
    และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  บุคลากรทุกระดบั ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 
2.  จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 

1.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการด าเนินงาน 
     ไม่ชัดเจน 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   ก าหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน 
 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2.  มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
     บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
2.  ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ 
3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
2.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.   มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7    มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)   
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี  อย่างสม่ าเสมอ 

1.  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.   มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร  
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.  จ านวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3.  ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด   
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR  และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้ท างานแบบมี
ส่วนร่วม การท างานเป็น
ทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรให้ม ี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการท างานแบบมี
ส่วนร่วม งานบรรลผุล
ตามเปูาหมาย  ท างานมี
ความสุข 
2. จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

5 2564-
2566 

 
 

      

2 มีการวางแผนและ
บริหารก าลังคน
สอดคล้องกับภารกิจ 
และความจ าเป็นของ
ส่วนราชการ ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต  
 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 
 

1. จ านวนครั้งในการ
ปรับแผนอัตราก าลัง 
2.  ระดบัความส าเรจ็
ในการจัดท าแผนผัง
เส้นทางความ 
ก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

1 2564-
2566 

 

3 ส่งเสริมสวสัดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
เพิ่มเตมิที่ไม่ใช่สวสัดิการ
ภาคบังคับตามกฎหมาย 
 

1.  ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
2. จดัสภาพแวดล้อมการท างาน และสวสัดิการ
ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมาย 
ก าหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของ 
บุคลากรต่อการจดั
สวัสดิการ 

5 2564-
2566 

 

4 มีระบบการบริหาร
ผลงานท่ีเน้น
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความ
คุ้มค่า 

1. มีระบบการประเมินผลงานท่ีเทีย่งตรง เชื่อถือได ้
2.  มีการติดตามและระเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน และ
บริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อผล
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

3 2564-
2566 

 

 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

5 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ 
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารงาน บุคคลอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือการใช้ดลุพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐานหรือ
รายงานเกี่ยวกับดา้นการ
บริหารงานบุคคลไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/กจิกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล 

4 2564-
2566 

 

6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
แบ่งปันแลกเปลีย่นข้อมูลความรู้  
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรู ้
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์
ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู ่
4. มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร  

1.  ระดบัความส าเรจ็ในการ
เผยแพร่องค์ความรู ้
2.  จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้รับ
การรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรทีม่ีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   

3 2564-
2566 

 

7 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ 
 

1.   มีการน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมระสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT 
ของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลด
ปริมาณการใช้วัสดคุรุภณัฑ ์
 

1.  จ านวนกิจกรรมด้านการ
บริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับ
อบรมหรือพัฒนาความรู้ดา้น
เทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใช้วัสดุครภุัณฑ์
ลดลง 

2 2564-
2566 
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6.   จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อฝุายบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและ
จัดท าแผนงาน/โครงการรองรับ 
 

รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 1 
ความ

สอดคล้อง
เชิง 

ยุทธศาสตร ์
 

1.  ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 
 

1. จ านวนครั้งในการปรับ
แผนอัตราก าลัง 
2.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 
 

1.  แผนงานจัดท าแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
2. โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 
 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ส านักงานปลัด    
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้
ด้าน IT ของบุคลากร 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อลดปรมิาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ ์
 

1.  จ านวนกิจกรรมด้าน
การบริหารงานบุคลากรที่
ใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ์ลดลง 

1.  แผนงานส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้าน IT จาก
หน่วยงานภายนอก 
2. แผนงานการจัดท า
บันทึกทะเบียนประวัต ิ
ด้วยคอมพิวเตอร ์
3. แผนงานการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด ์
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 4) 

1. มีระบบการประเมินผล
งานท่ีเที่ยงตรง เชื่อถือได ้
2.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ 
กลางในการท างาน และ
บริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อผล
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
  
 

1.  แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
(ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 6) 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่าง
สม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้
ด้วย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู ่
4. มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร  

1.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การเผยแพร่องค์ความรู ้
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่
มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

1.  โครงการอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
2.  แผนงานการเผยแพร่
องค์ความรู้ในองค์กร 
3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ในองค์กร 
4.  แผนงานการจดัท าแผน 
พัฒนาบุคลากร 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 4 
ความพร้อม
รับผิดด้าน

การ
บริหารงาน

บุคคล 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการ
บริหารงาน บุคคลอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกีย่วกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้
เพื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมด้านคณุธรรม
จริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
การใช้ดุลพินิจและรายงาน
เกี่ยวกับด้านการ 
บริหารงานบุคคล 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานเทศบาล 
 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 5 

คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่าง 

ชีวิตกับการ
ท างาน 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 3) 

1.  ให้พนักงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างาน และสวสัดิการ
ให้กับบุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก าหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.  แผนงานส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ 
3. โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนเพื่อด าเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 1) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรให้ม ี
วิสัยทัศ และเข้าใจใน
ระบบบรหิารราชการยุค
ใหม ่
2.  จัดประชุมเพื่อการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับ
สม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จของ
การท างานแบบมีส่วน
ร่วม   งานบรรลผุลตาม
เปูาหมาย  ท างานมี
ความสุข 
2. จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเปูาหมาย 
2.  แผนงานการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารและ 
พนักงาน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

 
 

ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ 
 1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 2.   สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด อ าเภอ และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

3.   ผู้บริหารน าเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือบรรลุภารกิจ เปูาหมายที่วางไว้ 
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