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ของ 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

อ าเภอหนองบวัระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 



สารบัญ 
   

        หน้า 

ค าน า          ๑ 

บนที่ ๑ สภาพทั่วไป        ๒ 

บทที่ ๒ การจัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ  ๔ 

 มาตรฐานความส าเร็จด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

บทที่ ๓ การจัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลขององค์การ  ๗ 

 บรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

- แตง่ต้ังคณะท างาน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- การด าเนนิงานตามขั้นตอน 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 
 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบความส าเร็จ 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จึงไดจ้ัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ตามแนวทาง “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร

บุคคล” หรือ HR Scorecard โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ ๕ ด้าน เพ่ือใช้ในการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ให้มีประสทิธิภาพทางการปฏิบัตงิาน ตอ่ไป 

   

 

        จัดท าโดย 

        องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๑ 
สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
 

 ๑.๑ ด้านกายภาพ 

  ๑.๑.๑ ขนาดและที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ต้ังอยู่ 168  

หมู่ที่ ๑4 ต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ได้รับ

การ ยกฐานะเป็นองค์การบรหิารส่วนต าบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานที่ราชการประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ 

ต าบลวังตะเฆ่มีเนื้อที่ทั้งหมด 306 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 191,250 ไร่            

มีระยะทางห่างจากอ าเภอหนองบัวระเหว ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักระหว่าง        

อ าเภอหนองบัวระเหว – อ าเภอภักดีชุมพล มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศใต้    ติดต่อกับเขตต าบลโคกสะอาดและต าบลโปุงนก   อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูม ิ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตต าบลโคกสะอาด    อ าเภอหนองบัวระเหว      จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตต าบลโปร่งนก อ าเภอเทพ สถิตและอ าเภอภักดชุีมพล  จงัหวัดชัยภูมิ 

  ๑.๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

                         สภาพภูมิประเทศของต าบลวังตะเฆ่ เป็นที่สูงสลับภูเขา กองใหญ่ พื้นที่เป็นปุาและ

เนินเขาประมาณ 80 % ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของปุาสงวนพื้นที่ความรับผิดชอบของส านัก

บรหิารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 7  

  ๑.๑.๓ สภาพภูมิอากาศ 

ต าบลวังตะเฆ่ มีลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนชื้น            

มีฤดู ๓ ฤดู โดยระยะเวลาในแตล่ะฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดนิฟูาอากาศของแตล่ะปี มีอากาศ

หนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับก็ช่วงแลง้แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลา

ตามฤดูกาล ดังน้ี 

 

 

/ฤดหูนาวฯ... 
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ฤดูหนาว ประมาณเดอืน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์

ฤดูร้อน ประมาณเดอืน มีนาคม – พฤษภาคม 

ฤดูฝน  ประมาณเดอืน มิถุนายน – ตุลาคม 

 ๑.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

ต าบลวังตะเฆ่อยูใ่นเขตเลอืกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ ๓ จ.ชัยภูมิ และแบ่งเขต

การปกครองออกเป็น ๑8 หมู่บ้าน  
 

 ๑.3 ประชากร 

จ านวนหมู่บ้าน  มี 18 หมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล โดยแยกพ้ืนที่การ

ปกครองออกเป็น 18   หมู่บ้าน  ดังน้ี 

หมู่

ที ่
ชื่อบ้าน 

จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรอืน 
ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวังตะเฆ่ 497 520 1,017 361 นายคมสัน  โขดสันเทียะ 

2 บ้านวังกะทะ 336 367 703 250 นายแล  เนาว์กระโทก 

3 บ้านวังอ้ายจีด 415 410 825 233 นายเล็ก  สุเสนา 

4 บ้านท่าโปุง 319 321 640 337 นางกริยา  อุทะปา 

5 บ้านส านักตูมกา 458 393 851 297 นายไสว  ชาญตะคุ 

6 บ้านหัวสะพาน 609 562 1,171 324 นายเรไร  เลศิพุดซา 

7 บ้านโนนสาราญ 574 544 1,118 318 นายทะนง  ปะลยิะตา 

8 บ้านโนนม่วง 420 378 798 267 นางอัมพร  จันค า 

9 บ้านหลังสัน 345 315 660 284 นางสม้จีน  สูศึ้ก 

10 บ้านวังน้ าเขียว 221 201 422 131 นายปาณชัย  ศรีหาโคตร 

11 บ้านปากดง 250 233 483 185 นายณรงค์  คิดที 

12 บ้านแจ้งวังทอง 282 305 587 180 นางสาวเมยาวี  จามจุร ี

13 บ้านวังอุดม 554 542 1,096 293 นายอดเิทพ  ศรีสมบัติ 

14 บ้านวังกะทะ 607 612 1,219 388 นายวัลลภ  พรมรินทร์ 

15 บ้านใหม่เจรญิผล 260 239 499 149 นายอนุรักษ์  เหลอืมพล 

16 บ้านศรีสง่า 457 408 865 246 นายบรรจง  เช่ือมไธสงค์ 

17 บ้านโปรง่นคร 494 518 1,012 314 นายสุนทร  อ านาจ 

18 บ้านวังตะเฆ่ 154 154 308 127 นายเกียรติศักด์ิ เลศิพุดซา 

รวม 7,252 7,022 14,274 4,686  

 /*ข้อมูลฯ... 
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*ข้อมูลฝ่ายทะเบียนและบัตรอ าเภอหนองบัวระเหว  ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2559 

3) มีความหนาแน่นเฉล่ีย  46.65  คน / ตารางกิโลเมตร    

4) มีความหนาแน่นเฉล่ีย    15.3  คน / ครัวเรือน 

5)  ข้อมูลสถิติประชากร    ต าบลวังตะเฆ่    อ าเภอหนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ 

 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอหนองบัวระเหว    

6)  เปรยีบเทียบจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส ์ทั้งหมด กับผู้ที่ไดรั้บสวัสดกิารเบี้ยยังชีพ แลว้ 

 
ที่มา :  กองสวัสดิการสังคม  อบต.วังตะเฆ่  เดอืนมีนาคม 2559 

หมายเหต ุ : 1) ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ  คิดเป็นร้อยละ 100 

   2) ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ  คิดเป็นร้อยละ 100 

   3) ผู้ปุวยเอดส์ไดรั้บเบี้ยยังชีพ  คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอหนองบัวระเหว  ๔ ต.ค.2๕60 

 

 

 

/๑.๔ ข้อมูลฯ... 
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๑.๔  ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

และหน้าที่ความรับผดิชอบ ดังนี้ 

ส านักงานปลัด 

   ๑ งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) 

-งานสารบรรณ  -งานเลอืกต้ังและทะเบียนข้อมูล  -งานตรวจสอบภายใน  -งานทะเบียนพาณิชย์   

-งานอ านวยการและข้อมูลขา่วสาร –งานรัฐพิธ ี 

-งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือภารกิจถา่ยโอนตามกฎหมาย 

๒ งานนโยบายและแผน 

-งานนโยบายและแผนพัฒนา –งานวิชาการ –งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ –งานงบประมาณ 

-งานข้อบัญญัติ –งบประมาณรายจ่าย –งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

-งานติดตามและประเมินผล –งานวิเคราะห์ขอ้มูล -งานแผนด าเนนิงาน 

3 งานกฎหมายและคด ี

-งานกฎหมายและนติิกรรม -งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ -งานข้อบัญญัติต าบลและระเบียบ 

-งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 

4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-งานอ านวยการ –งานปูองกัน –งานช่วยเหลอืฟ้ืนฟูและบรรเทา –งานดับเพลงิและกู้ภัย  

5 งานกิจการสภา อบต. 

 -งานระเบียบข้อบังคับการประชุม –งานการประชุม – งานอ านวยการและประสานงาน - งานธุรการสภา 

6 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม –งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข –งานควบคุมโรค  

-งานรักษาความสะอาด –งานบริการสาธารณสุข –งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ -งานปูองกันยาเสพติด 

7 งานบริหารงานบุคคล 

 -งานบริหารงานบุคคล –งานฝกึอบรมพัฒนาบุคลากร -งานสวัสดิการ 

๘ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 -งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว -งานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

/กองคลัง... 
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กองคลัง 

1 งานการเงิน 

 -งานการเงิน งานระเบียบ –งานรับเงินและเบิกจา่ยเงิน –งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน -งานเก็บรักษาเงิน 

-งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน -งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ังงบประมาณรายรับ

รายจ่ายประจ าปี 

2  งานบัญชี 

-งานการบัญชี –งานทะเบียนคุมการเบิกจา่ย –งานการเงินและงบทดลอง –งานแสดงฐานะทาง

การเงินและบัญชี - งานรายงานทางการเงินบัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายไดแ้ผ่นดนิ- 

งานติดตามและประเมินผล –งานธุรการ –งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ -งานอื่นๆ ตามที่

กฎหมายบัญญัติหรือภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 

               3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี -งานพัสดุ (การจัดหา จัดซือ้จัดจ้าง การเบิกจา่ย การเก็บ

รักษา การซ่อมแซม และบ ารุงรักษา) –งานการเก็บรักษาเอกสารส าคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ –งานการจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุ -งานทะเบียนเบิกจา่ยวัสดุ ครุภัณฑ์ และ

ยานพาหนะ -งานจัดซือ้จัดจ้าง 

๔  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 -งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า และรายได้อื่นๆ –งานพัฒนา ปรังปรุงรายได้  

–งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ -งานทะเบียนควบคุมและเรง่รัดรายได้ –งานตรวจสอบและ

ประเมินภาษี 

กองช่าง 

1 งานก่อสร้าง 

-งานก่อสร้างและบูรณะถนน -งานก่อสร้างถนน ฝาย ทดน้ า –งานข้อมูลกอ่สร้าง -งานบ ารุงรักษา

เครื่องจักรและยานพาหนะ –งานระบบข้อมูลและแผนที่ 

 

 

 

 

 

/๒ งานออกฯ... 
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2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประเมินราคา –งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร –งานออกแบบและบริการข้อมูล –งานจัด

ตกแตง่สถานที –งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ –งานวิศวกรรม -งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

3 งานประสานสาธารณูปโภค 

 -งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา –งานไฟฟูาสาธารณะ -งานระบายน้ า 

4 งานผังเมือง 

 -งานส ารวจและแผนที่ –งานวางผังพัฒนาเมือง –งานควบคุมทางผังเมอืง -งานควบคุมอาคาร 

 -งานติดตามและประเมินผล 

  5  งานรักษาความสะอาด 

 -งานควบคุมสิ่งปฏิกูล –งานก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสยี - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 

6 งานธุรการ 

-งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือภารกิจถา่ยโอนตามกฎหมาย - งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน- 

งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 งานส่งเสริมกจิการโรงเรียน 

 -งานข้อมูล –งานประสานกิจกรรม -งานส่งเสริมการศึกษา 

2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก –งานวิชาการและสง่เสริมพัฒนาการเด็ก –งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   - 

งานติดตามและประเมินผล 

3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 -งานกิจการศาสนา -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม -งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 -งานกีฬาและนันทนาการ -งานกิจการเด็กและเยาวชน 

๔ งานบริหารการศึกษา 

-งานบริหารจัดการด้านการศึกษา –งานธุรการ –งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน -งานสารนิเทศและ

ระบบคอมพิวเตอร์ 

 -งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือภารกิจถา่ยโอนตามกฎหมาย 

 

 

 

/กองสวัสดิการฯ... 
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กองสวัสดิการสังคม 

1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

-งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ –งานส่งเสริมสุขภาพ – งานข้อมูล                 

-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน –งานสังคมสงเคราะห์ –งานธุรการ –งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน    

-งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือภารกิจถา่ยโอนตามกฎหมาย -งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 

2 งานพัฒนาชุมชนสง่เสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

-งานฝกึอบรมอาชีพ พัฒนา –งานพัฒนาศักยภาพ -งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนนิการ             

-งานติดตามและประเมินผล –งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน –งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี      

-งานศูนย์เยาวชน -งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ประสบปัญหาความยากจน     

-งานพัฒนาสตรี –งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน -งานกองทุน 

กองส่งเสรมิการเกษตร 

1 งานส่งเสริมการเกษตร 

 - งานวิชาการการเกษตร – งานวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร - งานให้ค าปรึกษาแนะน า - งานสง่เสริมการเกษตร 

 -งานเทคโนโลยีทางการเกษตร -งานติดตามและประเมินผล -งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 

 -งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือ   ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 

2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

  -งานข้อมูลวิชาการ –งานบ าบัดน้ าเสีย -งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

  ยุทธศาตร์ที่ ๑ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืน 

  ยุทธศาตร์ที่ ๒ เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าสง่ค้าปลกีและเศรษฐกิจดิจทิัลที่เข้มขน้ขึน้ 

ยุทธศาตร์ที่ ๓ คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 

ยุทธศาตร์ที่ ๔ สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ านอ้ย 

ยุทธศาตร์ที่ ๕ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาตร์ที่ ๖ ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส

ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม 

 

 

/๑.๒ แผนพัฒนาฯ... 
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคั่งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบรหิารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจรติ ประพฤติมชิอบ

และธรรมาภิบาลในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความรว่มมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๑.๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันเกษตร อุตสาหกรรมและแปรรูป

อาหารเข้าสู่ครัวโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบรหิารนครชัยบุรินทร์ ดา้นการท่องเที่ยว ผลติภัณฑ์ไห 

และการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สูภู่มิภาคและอาเซียน 

๑.๓.๒ แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสนิค้าและบริการ สร้าง 

มูลค่าเพิ่ม อย่างมีประสทิธิภาพและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๕ฯ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสง่เสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสทิธิภาพ 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ๒.๑ วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์(Vision)การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

“เศรษฐกจิก้าวไกล  ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น 

ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัญญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 

2.2  พันธกจิการพัฒนา 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน

อนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 2. การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้มีความรู้เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและสามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง    

 3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีกองร่วมในการตัดสินใจ  การวาง

แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบรหิารและการปกครอง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมอันดงีามและภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น  

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา การจัดตรงให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

 6. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน

การคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดมิ  และที่ไดรั้บโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 

 7.การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมอืชีน้ าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยไมก่่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคตอ่การพัฒนาดา้นอื่นๆ   

 

 

 

/๒.๓ ยุทธศาสตร์ฯ... 
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 ๒.3 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสง่เสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสทิธิภาพ 

๒.4 เป้าประสงค์ 

1. เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสบืสานคุณค่า 

  ๓. ปัญหาการเจ็บปุวยดว้ยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในต าบลลดลง 

๔. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 

๕. ปัญหาดา้นยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

๖. สนิค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึน้ 

๗. สนิค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลติต่อไร่สูงขึ้น 

๘. รายได้ภาคการเกษตรต่อครัวเรือน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้น 

๙. นักท่องเที่ยวเดนิทางเข้ามาสู่ต าบลวังตะเฆ่มากขึ้น 

๑๐. รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึน้ 

1๑. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น 

๑2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 

๑3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

1๔. พัฒนาความเช่ือมโยงของระบบการขนสง่ภายในต าบลให้เชื่อมต่อกับสว่นกลาง 

1๕. มีพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมขึ้น 

๑๖. ปรมิาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

๑๗. ปัญหาปริมาณของชุมชนลดลง 

1๘. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารสว่นต าบลวังตะเฆ่ 

 

/๑๙. บุคลากรฯ... 



-๑๑- 

 

๑๙. บุคลากรของ อบต.วังตะเฆ่ มีขดีความสามารถสูงในการให้บรกิาร 

๒๐. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์การบริหารสว่นต าบลวังตะเฆ่ 

 2.5 ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไดรั้บการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงเพ่ิมมากขึ้น 

2. ระดับผลการประเมินความคงอยู่ และการสบืสานคุณค่าดา้นศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ร้อยละของประชาชนมีขีดความสามารถที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

๔. ร้อยละของประชากรวัยเรยีน ได้รับการศึกษาที่ดีและมคีุณภาพ 

๕. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมมีาตรฐานและทั่วถึง 

๖.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 

๗.ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพืน้ที่ 

๘. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร 

๙. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย 

๑๐. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 

๑1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 

๑2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากสินค้าและบรกิารท่องเที่ยว 

๑3. จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน 

1๔. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

๑๕. สัดสว่นของประชาชนตระหนักถงึความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงาน 

1๖. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า ทอ่ระบายน้ า 

๑๗. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 

๑๘. จ านวนปริมาณการขยายเขตการบริการประปา 

1๙. สัดสว่นของพืน้ที่ปุา ต้นไมใ้นเขตต าบลเพ่ิมขึน้ 

2๐. ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

๒๑. ร้อยละของปรมิาณน้ าที่ใช้ในภาคการเกษตรมีเพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนที่

การเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 

๒๒. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

2๓. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) เฉล่ียของบุคลากรของ อบต. 

๒๔. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

/๒๕. ระดับผลการฯ... 



-๑๒- 

 

๒๕. ระดับผลการประเมินผลการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 2.6 ค่าเป้าหมาย 

๑. พัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

๒. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี

เครอืข่าย 

๓. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร องค์การ

บรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ให้สามารถท างานไดแ้บบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ตะเฆ่ให้มปีระสิทธิภาพ 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ให้มีศักยภาพใน

การจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๖. องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการ

ติดตามประเมินผลการพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพ 

๗. องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ในทุกมิติ 

ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

เพ่ือน าไปสูค่วามเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

๘. องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัตงิาน ให้สอดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อยา่งย่ังยืน 

 2.7 กลยุทธ์ 

  ๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

  ๒. การพัฒนาดา้นคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย 

๔. สง่เสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุม่อาชีพสตรี 

๕. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ

ยาเสพติดในพ้ืนที่ 

๖. สง่เสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวอุบัตเิหตุ อุบัตภิัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 

  ๗. สง่เสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

/๘. สง่เสริมฯ... 



-๑๓- 

 

  ๘. สง่เสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว 

อ้อย มันส าปะหลัง 

  ๙. สง่เสริมการผลติพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง โคเนือ้และไก่บา้น 

๑๐. สง่เสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม 

  ๑๑. สง่เสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

  ๑๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า 

  ๑๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 

  ๑๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพ่ิมเตมิระบบไฟฟูาสาธารณะ 

  ๑๕. การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและส่ิงแวดล้อม 

  ๑๖. เสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการจัดการขยะและ

มลพิษส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

  ๑๗. ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการ

บรหิารงานท้องถิ่น 

๑๘. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มขีีดความสามารถ มีศักยภาพและความเช่ียวชาญ 

ในงานที่รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

  ๑๙. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรให้ได้

ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/บทที่ ๒... 



-๑๔- 

บทที่ ๒ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ที่ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบดว้ย 

 มิติที่ ๑ ความสอดคลอ้งเชิงยุทธศาสตร์ 

 มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดชอบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชวีิตกับการท างาน 

  มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ

วธิีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี

ความสอดคลอ้งและสนับสนุนให้สว่นราชการบรรลุพันธกจิ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

(ข) สว่นราชการมีการวางแผนและบรหิารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 

“ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วน

ราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลัง (Workforce Analysis) สามารถระบุ

ช่องว่างด้านความตอ้งการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 

(ค) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent 

Management) 

(ง) สว่นราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้าง

ความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัตงิานและพฤติกรรมในการท างาน  

 

/มิติที่ ๒ ประสิทธิฯ... 



 

-๑๕- 

มิติที ่2 ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  

หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
 

(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี ้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา

คัดเลอืก การบรรจุแตง่ต้ัง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมดา้น  

การบรหิารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  

(ข) สว่นราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง 

เที่ยงตรง ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสนิใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการไดจ้ริง  

(ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต่อ

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 

Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

(ง) มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบรหิารและการบริการ (HR Automation)  

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)  

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ

สว่นราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัตงิานซ่ึงจาเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย  

พันธกจิของส่วนราชการ ( Retention)  

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัตงิาน ต่อนโยบาย แผนงาน  

โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

(ค) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้มกีาร 

แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือ

พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและ

เปูาหมายของส่วนราชการ  

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความ

แตกต่างและจัดลาดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออื่นได้อย่างมี

ประสิทธิผล นอกจากน้ีข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการ

ปฏิบัตงิานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ  

/มิติที่ ๔ ความฯ... 



 

-๑๖- 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง  

(ก) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนการดาเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติ

ธรรม และหลักสทิธิมนุษยชน  

(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ทั้งน้ี จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ ในทุก

กิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน  

หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี ้ 

(ก) ข้าราชการและผู้ปฏิบัตงิานมคีวามพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงาน

และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ

การให้บรกิารแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ขา้ราชการและผู้ปฏิบัตงิานไดใ้ช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่

สูญเสยีรูปแบบการใช้ชีวิตสว่นตัว  

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ ภาคบังคับ

ตามกฎหมาย ซึ่งมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการ  

(ค) มีการสง่เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและ

บุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัตงิานด้วยตนเอง  

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบรหิารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเคร่ืองมือที่จะ

ช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการ บริหาร

ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มาก

น้อยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

/บนที่ ๓... 



 

-๑๗- 

บทที่ ๓ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ตามขั้นตอนการด าเนนิงานดังนี้ 

๑. แตง่ต้ังคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลประกอบดว้ย ผู้บริหารเป็น

หัวหน้าคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะท างาน และหน่วยงานบริหารงานบุคคลที่

เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ขอ้มูลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ไดจ้ากการระดมความคิดเห็นของผู้บรหิารข้าราชการ พนักงานในสว่นต่างๆ ของ 

อบต. เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของ อบต.   

ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท าให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ

จัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรของ อบต. 

๓. จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ด าเนินการประเมินสถานภาพดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ โดยระดมความคิดเห็นต้ังเป็นประเด็นค าถาม

ดังน้ี 

 ๓.๑ เปูาหมายสูงสุดหรอืผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ต้องการให้

เกิดขึน้ใน ๑-๓ ปี ข้างหน้าคืออะไร 

  * งานกระบวนงาน 

  * คน 

  * ทรัพยากร 

  * ผู้รับบริการ 

 ๓.๒ อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดขีอง อบต. และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้

ดย่ิีงขึ้น 

 ๓.๓ อะไรบ้างที่เป็นส่ิงท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบรหิารงานของ อบต. 

ประสบผลส าเร็จ เปูาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

 ๓.๔ อะไรบ้างที่หน่วยงานกานบริหารงานบุคคลที่ควรจะท า แตไ่มไ่ด้ท าในช่วงที่ผ่านมา หรือ

ท่านคาดหวังให้หน่วยงานการบริหารงานบุคคลที่สนับสนุน 

/สรุปประเด็นฯ... 



 

-๑๘- 

 สรุปประเด็นค าตอบการด าเนินการประเมินสถานภาพดา้นการบริหารทรัพยากรของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ๔ ข้อ ไดด้ังนี ้

๑) เป้าหมายสูงสุดหรอืผลสัมฤทธ์ิที่ส าคญัที่ อบต. ต้องการให้เกดิขึ้นใน ๑-๓ ปี 

ข้างหน้า ประกอบด้วย 

  * งานกระบวนงาน 

(๑) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

(๒) มีการบรหิารงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

(3) มกีารบูรณาการร่วมกันระหว่างสานัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมีประสทิธิภาพ  

(4) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานให้มีประสทิธิภาพ เป็นธรรม ตามผล

การปฏิบัตงิานที่แท้จริง  

* คน  

(1) บุคลากรมีจติส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ  

(2) มีความเช่ียวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ  

(3) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัตงิาน  

ได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

(4) จ านวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

* ทรัพยากร  

(1) มีอุปกรณ์ในการท างานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง  

(2) น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานมากย่ิงขึ้น  

(3) มีงบประมาณสนับสนุนดา้นการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง  

* ผู้รับบริการ/ประชาชน  

(1) ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  

(2) ประชาชนมีความพึงพอใจ  

(3) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ อบต.  

2) อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรอืสิ่งที่ดีของ อบต. และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไปหรือ

มุ่งเน้น ให้ดีย่ิงขึ้น  

(1) ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  

(2) บุคลากรมีมนุษยส์ัมพันธ์ ท างานแบบฉันทพ่ี์น้อง  

(3) บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหน้าที่แตล่ะต าแหน่ง  

(4) สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  

/(๕) มีการฝึกอบรมฯ... 



-๑๙- 

 

(5) มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแตล่ะต าแหน่งอยา่งตอ่เน่ือง  

(6) มีสวัสดิการให้บุคลากร  

3) อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรอืสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบรหิารงานของ อบต. 

ประสบผลส าเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง  

(1) สร้างจิตส านึกให้ขา้ราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  

(2) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(3) การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

(4) การกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับส านัก/กองเพ่ือให้เกิดความคลอ่งตัวในการท างาน  

(5) ผู้ปฏิบัตงิานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

4) อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะท า แต่ไม่ได้ทาในช่วงที่ผ่านมา หรอืท่าน

คาดหวังใหห้น่วยงานการเจ้าหน้าทีส่นับสนุน  

(1) มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน  

(2) มีการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ าเสมอ  

(3) ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร  

4. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้ว จึงไดก้ าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้ 

1. มีการวางแผนและบรหิารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็น

ของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม 

และมีการบูรณาการ ร่วมกัน  

3. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

4. สง่เสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเตมิที่ไมใ่ช่สวัสดิการภาค

บังคับตามกฎหมาย  

5. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบรหิารและการบรกิาร  

6. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า  

7. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง มีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 

/๕. คณะท างานฯ... 
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5. คณะท างานฯ ได้จัดประชุมข้าราชการ จานวน 14 คน เพ่ือร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ

ของประเด็นยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนคิการวิเคราะห์ส่วนต่าง(Gap Analysis) 

ซึ่งเป็นการหาสว่นต่างระหว่างระดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่

คาดหวังให้เกิดขึน้กับสถานภาพปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันเพียงไร ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ไดด้ังนี้  

สรุปผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความส าคญัของประเด็น 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 การสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้ท างานแบบมี

สว่นร่วมการท างานเป็น

ทีม และมีการบูรณาการ

ร่วมกัน 

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

2 มีการวางแผนและบริการ

ก าลังคนสอดคลอ้งกับ

ภารกิจและความจ าเป็น

ของสว่นราชการ ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต 

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

3 สง่เสริมสวัสดกิารและสิ่ง

อ านวยความสะดวก

เพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดกิาร

ภาคบังคับตามกฎหมาย 

0 1 3 7 9 84 4’20 1 4 7 7 1 63 3.15 1.05 

4 มีระบบการบริหารผลงาน

ที่เน้นประสทิธิภาพ 

ประสทิธิผล และความ

คุ้มค่า 

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

๕ มีความโปร่งใสในทุก

กระบวนการของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

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

ล าดับฯ... 
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ล าดับ 

  ที ่

หัวข้อ Importance Current Status  Gap 

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

๖ การสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้ท างานแบบมี

สว่นร่วมการท างานเป็น

ทีม และมีการบูรณาการ

ร่วมกัน 

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

๗ มีการวางแผนและบริการ

ก าลังคนสอดคลอ้งกับ

ภารกิจและความจ าเป็น

ของสว่นราชการ ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต 

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

 จากการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความส าคัญของประเด็น ทิศทางความตอ้งการกับผลการการ

ปฏิบัตงิานด้าน HR ในปัจจุบัน (Gap Analysis) จึงไดป้ระเด็นยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคล ที่มีส่วน

ต่างมากที่สุด ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

๑. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ ร่วมกัน  

2. มีการวางแผนและบรหิารกาลังคนสอดคลอ้งกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ  

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

3. สง่เสริมสวัสดกิารและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดกิารภาคบังคับตามกฎหมาย  

4. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า  

5. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

6. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความรู ้และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

7. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

เพ่ือปรับปรุงการบรหิารและการบริการ 

 

 

 

/การวิเคราะห์ฯ... 
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การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการ

ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม 

และมีการบูรณาการร่วมกัน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ  

    ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ  

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน  

3. สง่เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง    

    ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกสว่น   

    ราชการ  

1. ค่านยิมในการท างานของผู้บังคับบัญชา  

    และผู้ใต้บังคับบัญชา  

2. ระเบียบปฏิบัติในบางเร่ืองไมชั่ดเจน  

3. ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลขา่วสาร  

 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคตบิุคลากรให้มี         

    วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุค   

    ใหม ่ 

2. ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัตทิี่ 

    ชัดเจน 

3. มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อยา่ง  

    สม่ าเสมอ  

1. ผู้บริหารและพนักงานให้ความส าคัญ  

2. ปรับเปลี่ยนค่านยิมในการท างานของ  

    ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคตบิุคลากรให้มี  

    วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุค 

    ใหม ่ 

2. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 

    ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ  

1. ระดับความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วน 

    ร่วม งานบรรลุผลตามเปูาหมาย ท างานม ี

    ความสุข  

2. จ านวนครัง้ในการประชุม  

 

 

/ประเด็นฯ... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการวางแผนและบรหิารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความ

จ าเป็นของ สว่นราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน  แรงต้าน/อุปสรรค  

1. แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  

    และรัฐบาล  

2. วิเคราะห์อัตรากาลังในการจัดแผนอัตราก าลัง 

    ให้เหมาะสม กับภารกิจ  

1. ข้อจ ากัดงบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคล  

2. อัตราก าลังไมส่อดคลอ้งกับภารกิจ  

 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงต้าน  สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม  

๑.ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม  

   กับภารกิจ  

๒.ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม  

   กับภารกิจ  

๓.จัดท าแผนผังเสน้ทางความก้าวหน้าให้กับ 

   พนักงาน  

 

1. จัดท าแผนผังเสน้ทางความก้าวหน้าให้กับ 

    พนักงาน  

๒. จ านวนครัง้ในการปรับแผนอัตราก าลัง  

๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังเสน้ทาง 

    ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่

สวัสดกิารภาคบังคับตามกฎหมาย 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค  

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบรหิาร 

    ทรัพยากรบุคคล  

2. จัดสภาพแวดล้อมการท างานและสวัสดิการ 

    ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน  

1. ข้อจ ากัดดา้นงบประมาณของหน่วยงาน  

2. ปัญหาหนีส้นิของพนักงาน  

 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม  

1. ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง ชีวิตที่ดี  

    กับข้าราชการ  

2. สนับสนุนงบประมาณ  

1. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  

 

/เปูาประสงค์... 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  

1. ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    มาใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน  

2. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดกิาร 

    ให้กบับุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน  

1. จ านวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย  

     ก าหนด  

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ  

จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนด  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ความคุ้มค่า 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน  แรงต้าน/อุปสรรค  

1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน  

    และบรกิาร  

๒. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรงเช่ือถือได้  

1. บุคลากรไมเ่ข้าใจการบรหิารงานบุคคลภาครัฐ  

    แนวใหม ่เช่น การประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

2. ไมม่ีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

    อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  

 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงต้าน  สิ่งทีต่้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม  

1. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ  

    ให้กับบุคลากร  

๒. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

    อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  

 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผล  

    การปฏิบัตงิาน  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรงเช่ือถือได้  

2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

    อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  

3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน  

     และบรกิาร  

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ  

     การประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ 

      ปฏิบตังิานของหน่วยงาน  

 

 

/ประเด็นฯ... 



-๒๕- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน  แรงต้าน/อุปสรรค  

1. บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น 

    แนวทางในการด าเนินงาน  

2. จัดท าโครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 

    ให้กับพนักงาน  

1. ระเบียบวิธกีาร วิธีปฏิบัติ/แนวทางการด าเนิน   

    งานไม่ชัดเจน  

 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม  

1. ก าหนดระเบียบวิธกีาร วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ 

    ด าเนินงานให้ชัดเจน  

 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการกระบวนบริหาร  

    ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได้  

2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลขา่วสารดา้นการ 

    บรหิารงานบุคคลอย่างสม่ าเสมอ  

 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  

1. สง่เสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบ 

    คุณธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

2. จัดท าโครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 

    ให้กับพนักงาน  

3. มีการเผยแพร่ ข้อมูลขา่วสารดา้นการ

บรหิารงาน บุคคลอย่างสม่ าเสมอ  

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสนิใจหรือการ 

   ใช้ดุลพินิจของผู้บรหิารหนว่ยงานในเร่ืองการ 

   บรหิารทรัพยากรบุคคล  

2. มีการจัดเก็บหลักฐานหรอืรายงานเกี่ยวกับดา้น 

    การบรหิารงานบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ  

3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดา้นคุณธรรม      

    จริยธรรม  

4. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไมโ่ปร่งใส 

      ด้านการบริหารงานบุคคล  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง มีการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน  แรงต้าน/อุปสรรค  

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่ 

    เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

2. มีการจัดอบรมหรือสง่บุคลากรเข้ารับการ   

    พัฒนาความรู้ ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ  

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร 

    แห่งการเรียนรู้  

2. ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้  

3. บุคลากรขาดความสนใจ  

สิ่งที่ต้องฯ... 



-๒๖- 

 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงต้าน  สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้  

    ให้กับบุคลากรอื่นได้เรยีนรู้ด้วย  

2. มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบและ 

    หมวดหมู ่ 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน  

2. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  

1. มีการจัดอบรมหรือสง่บุคลากรเข้ารับการ 

    พัฒนาความรู้ ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ  

2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้   

    ให้กับบุคลากรอื่นได้เรยีนรู้ด้วย  

3. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ   

    หมวดหมู ่ 

4. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

1. ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้  

2. จ านวนองค์ความรู้ที่ไดรั้บการรวบรวม  

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท า 

    แผนพัฒนาบุคลากร  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบรหิารและการบริการ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน  แรงต้าน/อุปสรรค  

1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ  

    เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)  

2. มีการจัดอบรมหรือสง่บุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี อย่างสม่ าเสมอ  

1. ข้อจ ากัดดา้นงบประมาณ  

 

 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงต้าน  สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม  

1. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปรมิาณการใช้  

    วัสดุครุภัณฑ์  

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน  

 

 

 

 

/เปูาประสงค์... 



-๒๗- 

 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  

1. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ 

    ปฏิบัตงิาน เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ  

2. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร  

    อย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  

3. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปรมิาณการใช้  

    วัสดุครุภัณฑ์  

1. จ านวนกจิกรรมดา้นการบริหารงานบุคลากรที่ 

    ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บ     

    รวบรวมข้อมูลและให้บริการ  

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา   

    ความรูด้า้นเทคโนโลยี  

3. ปรมิาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง  

 

 

 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR และระยะเวลาที่จะดาเนนิการ 
 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ความ

สอดคล้อง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้

ท างานแบบมีส่ วนร่ วม  การ

ท างานเป็นทีม และมีการบูรณา

การร่วมกัน 

๑.พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

บุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และ

เข้าใจในระบบบริหารราชการ

ยุคใหม่ 

๒.จัดประชุมเพื่อการรับฟัง

ความคิดเห็นของข้าราชการใน

ทุกระดับสม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จ

ของการทางานแบบมี

ส่วนร่วม งานบรรลุผล

ตามเปูาหมาย ทางานมี

ความสุข  

2. จ านวนครั้งในการ

ประชุม  

 

5 ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ 

2 มี ก า ร ว าง แผนและบริ ห า ร

ก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจ

แล ะคว ามจ า เ ป็ น ขอ งส่ ว น

ราช ก าร ท้ั ง ใ น ปั จจุ บั น แล ะ

อนาคต 

1. ปรับปรุงโครงสร้างและ

อัตรากาลังให้เหมาะสม กับ

ภารกิจ  

2. จัดท าแผนผังเส้นทาง

ความก้าวหน้าใหก้ับพนักงาน  

1. จ านวนครั้งในการ

ปรับแผนอัตรากาลัง  

2. ระดับความส าเร็จใน

ก า ร จั ด ท า แ ผ น ผั ง

เส้นทางความ ก้าวหน้า

ใหก้ับพนักงาน  

 

1 ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ 

 

 

/ท่ี... 



-๒๘- 

 

 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ความ

สอดคล้อง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพิ่มเติม

ท่ีไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ

ตามกฎหมาย 

1. ใหพ้นักงานนาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน

ก า ร ท า ง า น แ ล ะ ใ น

ชีวิตประจ าวัน  

2. จัดสภาพแวดล้อมการ

ท างาน และสวัสดิการให้กับ

บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจใน

การท างาน  

1. จ านวนสวัสดิการ

นอกเหนอืจากสิ่งท่ีกฎหมาย

ก าหนด  

2. ระดับความพึงพอใจของ

บุ ค ล า ก ร ต่ อ ก า ร จั ด

สวัสดกิาร  

๕ ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ 

4 มีระบบการบริหารผลงานท่ี

เ น้ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

ปร ะสิ ท ธิ ผ ล  และคว าม

คุ้มค่า 

1. มีระบบการประเมินผลงาน

ท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได้  

2. มีการติดตามและระเมินผล 

การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรม  

3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ 

กลางในการท างาน และ

บริการ  

1. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชน ท่ีมี ต่อผลการ

ปฏิบัติงานของหนว่ยงาน  

3 ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ 

5 มี ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ทุ ก

กระบวนการ  ของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  

 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก

ระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น

แนวทางในการด าเนินงาน  

2. จัดท าโครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมให้กั บ

พนักงาน  

2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล

ข่าวสารด้านการบริหารงาน 

บุคคลอย่างสม่ าเสมอ  

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์

การตัดสินใจหรือการใช้

ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร

หนว่ยงานในเรื่องการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

2.มีการจัดเก็บหลักฐานหรือ

รายงานเกี่ยวกับด้านการ

บริหารงานบุคคลไว้เพื่อการ

ตรวจสอบ  

3. มีการจัดโครงการ /

กิ จ ก ร รมด้ า น คุณธร ร ม

จริยธรรม  

4. จานวนเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน

การบริหารงานบุคคล  

4 ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ 

/ท่ี... 



-๒๙- 
 

 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ความ

สอดคล้อง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มี

การพัฒนาความรู้ อ ย่ า ง

ต่อเนื่อง  มีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

และพัฒนาองค์กรให้เ ป็น

องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

 

1. มีการจัดอบรมหรือส่ง

บุคลากรเ ข้ารับการพัฒนา

ความรู้ ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ  

2. มีการเผยแพร่ และ

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้

ใหก้ับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้  

3. มีการเก็บรวบรวม องค์

คว าม รู้ ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บบแล ะ

หมวดหมู่  

4. มีการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร  

1. ระดับความส าเร็จในการ

เผยแพร่องค์ความรู้  

2. จ านวนองค์ความรู้ ท่ี

ได้รับการรวบรวม  

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีมี

ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า

บุคลากร  

3 ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ 

7 มี ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม

และกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  เพื่อ

ปรับปรุงการบริหารและการ

บริการ  

 

1. มีการนาเทคโนโลยีและ

ส า ร ส น เ ท ศม า ใ ช้ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มระสิทธิ

ภาพ  

2. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT 

ของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง

สม่ าเสมอ  

3. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลด

ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์  

1. จ านวนกิจกรรมด้านการ

บริหารงานบุคลากรท่ี ใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาใช้ ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและใหบ้ริการ  

2. ร้อยละของบุคลากรท่ี

ไ ด้ รั บ อบรมหรื อพัฒนา

ความรู้ดา้นเทคโนโลยี  

3. ปริมาณการใช้วัสดุ

ครุภัณฑ์ลดลง  

2 ๒๕๖๑-

๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๖. จัดท ารายละเอียดฯ.. 



-๓๐- 

 

 

6. จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อฝุายบรหิารเพ่ือให้ความ

เห็นชอบและจัดทาแผนงาน/โครงการรองรับ 
 

รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที ่1  

ความ

สอดคล้องเชิง  

ยุทธศาสตร์ 

1. ปรับปรุง

โครงสร้างและอัตรา

กาลังใหเ้หมาะสม 

กับภารกิจ  

2. จัดท าแผนผัง

เส้นทาง

ความก้าวหน้าใหก้ับ

พนักงาน  

 

1. จ านวนครั้งในการ

ปรับแผนอัตราก าลัง  

2. ระดับความส าเร็จใน

การจัดท าแผนผัง

เส้นทางความก้าวหน้า

ใหก้ับพนักงาน  

1. แผนงานจัดท า

แผนผังเส้นทาง

ความก้าวหน้า

ใหก้ับพนักงาน  

 

งานการ

บริหารงาน

บุคคล  

ส านักปลัด อบต. 

ผู้บังคับบัญชา

ติดตามผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

 

มิติที ่2  

ประสิทธิภาพ

ของการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล  

1. มีการน า

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาใช้ใน

การปฏิบัติงาน เพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพ  

2. มีการพัฒนา

ความรู้ดา้น IT ของ

บุคลากร อย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

3. น าเทคโนโลยีมา

ใช้เพื่อลดปริมาณ

การใช้วัสดุครุภัณฑ์  

1. จ านวนกิจกรรมด้าน

การบริหารงานบุคลากร

ท่ีใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลและ

ใหบ้ริการ  

2. ร้อยละของบุคลากร

ท่ีได้รับอบรมหรือพัฒนา

ความรู้ดา้นเทคโนโลยี  

3. ปริมาณการใช้วัสดุ

ครุภัณฑ์ลดลง  

1. แผนงานส่ง

บุคลากร  

เข้ารับการอบรม

พัฒนาความรู้ดา้น 

IT จากหน่วยงาน

ภายนอก  

2. แผนงานการ

จัดท าบันทึก

ทะเบียนประวัติ  

ด้วยคอมพิวเตอร์  

3. แผนงานการ

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารทางเว็บ

ไซด ์ 
 

งานการ

บริหารงาน

บุคคล  

ส านักปลัด อบต. 

ผูบั้งคับบัญชา

ติดตามผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

 

 

 

 

/มิตฯิ... 



-๓๑- 
 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มติที ่3  

ประสิทธิผล

ของการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล  

(ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ท่ี 4)  

1. มีระบบการ

ประเมินผลงานท่ี

เท่ียงตรง เชื่อถือได้  

2. มีการติดตามและ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน อย่าง

ต่อเนื่องและเป็น

รูปธรรม  

3. ยึดประชาชนเป็น

ศูนย์ กลางในการ

ท างาน และบริการ  

1. ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรท่ีมีตอ่

ระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงาน  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมีตอ่ผล

การปฏิบัติงานของ

หนว่ยงาน  

1. แผนงานการ

ส ารวจความพึง

พอใจของบุคลากร

ท่ีมีตอ่ระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  

2. แผนงานการ

ส ารวจความพึง

พอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอ่ผล

การปฏิบัติงานของ

หนว่ยงาน  

งานการ

บริหารงาน

บุคคล  

ส านักปลัด อบต. 

ผูบั้งคับบัญชา

ติดตามผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

 

(ประเด็น  

ยุทธศาสตร์  

ท่ี 6)  

1. มีการจัดอบรม

หรือส่งบุคลากรเข้า

รับการพัฒนาความรู้ 

ทักษะ อย่าง

สม่ าเสมอ  

2. มีการเผยแพร ่

และประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้ให้กับ

บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้

ด้วย  

3. มีการเก็บ

รวบรวม องค์ความรู้

ใหเ้ป็นระบบและ

หมวดหมู่  

๔.มีการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร 

 

1. ระดับความส าเร็จใน

การเผยแพร่องค์ความรู้  

2. จ านวนองค์ความรู้ท่ี

ได้รับการรวบรวม  

3. ร้อยละของบุคลากร

ท่ีมีการจัดทาแผนพัฒนา

บุคลากร  

1. โครงการอบรม

สัมมนาผู้บริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงาน อบต.และ

พนักงานจ้าง  

2. แผนงานการ

เผยแพร่องค์

ความรู้ในองค์กร  

3. แผนงานการ

จัดเก็บรวบรวม

ความรู้ในองค์กร  

4. แผนงานการ

จัดท าแผน  

พัฒนาบุคลากร  

งานการ

บริหารงาน

บุคคล  

ส านักปลัด อบต. 

ผูบั้งคับบัญชา

ติดตามผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

 

 

 

/มิตฯิ... 



-๓๒- 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที ่4  

ความพร้อม

รับผิดด้าน

การ

บริหารงาน

บุคคล  

1. ส่งเสริมให้

บุคลากรทุกระดับ 

ยึดระบบคุณธรรม

เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน  

2. จัดท าโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหก้ับ

พนักงาน  

2. มีการเผยแพร ่

ข้อมูลข่าวสารด้าน

การบริหารงาน 

บุคคลอย่าง

สม่ าเสมอ  

1.มีการประกาศ

หลักเกณฑ์การตัดสินใจ

หรือการใช้ดุลพินจิของ

ผู้บริหารหนว่ยงานใน

เรื่องการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

2. มีการจัดเก็บ

หลักฐานหรือรายงาน

เกี่ยวกับด้านการ

บริหารงานบุคคลไวเ้พื่อ

การตรวจสอบ  

3. มีการจัดโครงการ/

กิจกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรม  

4. จ านวนเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส

ด้านการบริหารงาน

บุคคล  

 

1. . แผนงานการ

จัดเก็บหลักฐาน

การตัดสินใจหรือ

การใช้ดุลพินจิและ

รายงานเกี่ยวกับ

ด้านการ

บริหารงานบุคคล  

2.โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม

พนักงาน อบต.  

งานการ

บริหารงาน

บุคคล  

ส านักปลัด อบต. 

ผูบั้งคับบัญชา

ติดตามผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

 

มิติที ่5  

คุณภาพชีวิต

และความ

สมดุลระหว่าง  

ชีวิตกับการ

ทางาน  

(ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ท่ี 3)  

1. ใหพ้นักงานน า

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในการท างาน

และในชีวิตประจ าวัน  

2. จัด

สภาพแวดล้อมการ

ท างาน และ

สวัสดกิารใหก้ับ

บุคลากรเพื่อเป็น

แรงจูงใจในการ

ท างาน  

1. จ านวนสวสัดิการ

นอกเหนอืจากสิ่งท่ี

กฎหมายก าหนด  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการจัด

สวัสดกิาร  

1. โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

2. แผนงานส ารวจ

ความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการจัด

สวัสดกิาร  

3. โครงการ

ส่งเสริม  

สนับสนุนเพื่อดา

เนินการตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

งานการ

บริหารงาน

บุคคล  

ส านักปลัด อบต. 

ผูบั้งคับบัญชา

ติดตามผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

 

 

/มิต.ิ.. 



-๓๓- 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ท่ี 1)  

1. พัฒนา/

ปรับเปลี่ยน  

ทัศนคติบุคลากรใหม้ี  

วสิัยทัศ และเข้าใจใน

ระบบบริหารราชการ

ยุคใหม่  

2. จัดประชุมเพื่อ

การรับฟังความ

คิดเห็นของ

ข้าราชการในทุก

ระดับสม่ าเสมอ  

1. ระดับความส าเร็จ

ของการทางานแบบมี

ส่วนร่วม งานบรรลุผล

ตามเปูาหมาย ทางานมี

ความสุข  

2. จ านวนครั้งในการ

ประชุม  

1. แผนงานการ

ติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานตาม

เปูาหมาย  

2. แผนงานการ

ประชุมเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น

ระหว่างผู้บริหาร

และพนักงาน  

ส านักงานปลัด ผู้บังคับบัญชา

ติดตามผลการดา

เนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

 

 

ผลที่คาดวา่หน่วยงานจะได้รับ  

1. การบรหิารทรัพยากรบุคคลของ อบต. มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน  

2. สอดคลอ้งกับนโยบายของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และ อบต.  

3. ผู้บริหารน าเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของ อบต. 

เพ่ือบรรลุภารกิจ เปูาหมายที่วางไว้ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 
 



 



 
 

 



 

 



 
 



 


