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 คํานํา 
 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดตัวช้ีวัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการ   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนบัสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรประสบความสําเร็จ  องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบอืซา จึงไดจัดทําแผนกล

ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารทรัพยากรบุคคล”  หรือ  HR Scorecard  โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  1.   ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.  ความพรอมรับผดิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 



5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 



1. สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
2.1  ทีต่ัง้และอาณาเขต ตําบลลุโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส หางจากที่วาการ

อําเภอยี่งอทางทศิเหนือประมาณ    2   กิโลเมตร 
มอีาณาเขตตดิตอดงันี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลตะปอเยาะ อาํเภอยี่งอ และตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง ทิศใต  ติดตอกับอําเภอยี่งอ และตําบลละหาร  อําเภอยี่งอ ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง และตําบลลําภู  อําเภอเมอืง ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลลุโบะบายะ อําเภอยี่งอ 
2.2 เน้ือทีต่าํบลลโุบะบอืซา 

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  22.186 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 
13,866 ไร 

2.3 ลักษณะภมูปิระเทศ          ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลลุโบะบอืซา เปนพ้ืนที่ราบสูงลาดลงมาเปนท่ีราบลุม โดยทีบ่ริเวณพื้นที่ราบสูงของทิศตะวันตกของตําบลลาดลงมาทางตอนกลาง สวนบริเวณทิศตะวันออก เปนที่ราบติดกับพรุบาเจาะ มลีําคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตําบล เชน  คลองลุโบะอานอง ตลองโตะเซ็ง คลองลุโบะเปา คลองลุโบะบือซา  ผานบริเวณทางตอนกลาง  และตอนใตของตําบล เปนพื้นที่ราบลุมมีความเหมาะสม กับการทํานา 
        2.4  จาํนวนหมูบาน  6  หมูบาน 

จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล เต็มท้ัง 6 หมูบาน 
1. บานลุโบะบือซา  หมูท่ี 1 
2. บานกาแร   หมูท่ี 2  
3. บานกําปงปแซ  หมูท่ี 3 
4. บานลูโบะดาโตะ  หมูท่ี 4 
5. บานยาโงะ   หมูท่ี 5 



6. บานโคกมาแจ  หมูที่ 6 
       2.5  ประชากร      ( ขอ มูล ณ วันท่ี  1  พฤษภาคม   พ.ศ.2557  )  

  ประชากรทั้งส้ิน  4,9๓๖  คน แยกเปนชาย  2,45๔     คน  หญิง  2,4๘๒   คน 
  มีความหนาแนนเฉลี่ย    221.356   คน   ตอ/   1   ตารางกิโลเมตร 

        2.6 สภาพทางเศรษฐกจิ 
อาชพี 

 ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทําสวน  ทํานา  เลี้ยงสัตว 
 ประชาชนประกอบอาชีพรับจาง  และประกอบอาชีพคาขาย 

, รับราชการ 
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        2.7 สภาพสงัคม 
2.7.1 การศึกษา 

   สังกัด สพฐ. เขต 1 จังหวัดนราธิวาส   
โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน   3  โรงเรียน 

        1. โรงเรียนบานกาแร  หมูที่ 2 ตําบลลุโบะบอืซา 
         2. โรงเรียนบานกําปงปแซ หมูที่ 3 ตําบลลุโบะบอืซา 
          3. โรงเรียนบานลูโบะดาโตะ หมูที่ 4 ตําบลลุโบะบอืซา  

  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  3 โรงเรยีน 
                  1. โรงเรยีนฮาซานียะห หมูที่ 1 ตําบลลุโบะบือซา  

      2. โรงเรยีนมะนุวิทยา  หมูท่ี  3  ตําบลลุโบะบือซา 
                   3. โรงเรยีนอดุลยวิทยา หมูท่ี 3 ตําบลลุโบะบือซา 



 ที่อานหนังสือพมิพประจําหมูบาน มี 6 แหง 
 หมูท่ี 1 บานลุโบะบอืซา  1 แหง    
 หมูท่ี 2 บานกาแร            2   แหง    
 หมูท่ี 3 บานกําปงปแซ    2   แหง    
 หมูท่ี 5 บานยาโงะ          1   แหง 

2.7.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา 
                 มัสยิด 6 แหง 

             1. มัสยิดลโุบะบือซา   หมูท่ี 1 บานลุโบะบอืซา 
      2. มัสยิดอิสลาเมี๊ยะห   หมูท่ี 2 บานกาแร 
      3. มัสยิดดารุลวุซกอ   หมูท่ี 3 บานกําปงปแซ 
      4. มัสยิดดารุลอิสลามยีะห หมูท่ี 4 บานลุโบะดาโตะ 
      5. มัสยิดนรูดีน   หมูที่ 5 บานยาโงะ 
      6. มัสยิดอัลอิสลาเมียะห หมูท่ี 6 บานโคกมาแจ 
2.7.3  การสาธารณสุข 
     -  สถานีอนามยัประจําตําบล/ หมูบาน 2 แหง ตั้งอยูหมูที่ 2 บานกาแร  
     -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 
2.7.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

         2.8  การบรกิารพืน้ฐาน 
2.8.1  การคมนาคม 
โดยมีทางหลวงหมายเลข 42 จากอําเภอยี่งอผานตําบลยี่งอมาตําบลลุโบะบือซา ไปทางตําบลตะปอเยาะ และมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กและเสรมิไมไผ ถนนลูกรัง ถนนดิน ซ่ึงเปนถนนโครงขายเขาสูทกุหมูบานของตําบล สภาพถนนใชไดดีในฤดูแลง สวนฤดูฝนการคมนาคมบางสวนไมสะดวก การบริการระหวางตําบลกับอําเภอมีรถยนตรบัจางบริการ 
2.8.2  การไฟฟา 
   -  จํานวนหมูบานที่ใชไฟฟาเขาถึง 6 หมูบาน 



   -  จํานวนประชากรใชไฟฟายังไมครบทุกครัวเรือน 
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2.8.3  แหลงน้ําธรรมชาติ ประกอบดวย บึง ลาํคลอง หนองน้ํา และอื่น ๆ  
2.8.4  แหลงน้ําที่สรางข้ึน 

 ฝาย/ทาํนบ    6  แหง 
 บอน้ําตื้น   654  แหง 
 บอบาดาล    21 แหง 

4.5  ปาไม ปาชุมชน      ปาพรุบาเจาะ จาํนวนประชากรตามเพศและหมูบาน 
หมูที/่บาน จาํนวน (คน) 

ชาย หญงิ รวม จาํนวนครวัเรอืน 
หมูที่ 1 บานลุโบะบือซา 
หมูที่ 2 บานกาแร 
หมูที่ 3 บานกําปงปแซ 
หมูที่ 4 บานลูโบะดาโตะ 
หมูที่ 5 บานยาโงะ 
หมูที่ 6 บานโคกมาแจ 

269 768 487 353 258 320 

25๙ 797 477 331 268 350 

527 
1,565 964 684 526 670 

119 356 252 180 120 138 

รวม 2,454 2,482 4,936 1,166 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -๔-  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ   โครงสราง 
  จากการที่องคการบริหารสวนตําบล  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง  ที่จะดําเนินการดังกลาวโดยองคการบริหารสวนตําบล  กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจดังกลาว  และ ในระยะแรก  การกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน  หรือกําหนดเปนฝาย  และในระยะตอไปเมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น  



และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไปนี้       องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  ไดกําหนดภารกิจดานการพัฒนาสํานักงาน  งานธุรการ  งานนโยบายและแผน  งานกิจการสภา อบต.  งานกฎหมายและคดี  ใหเปนงานอยูในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล      องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  ไดกําหนดภารกิจด า น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า สาธารณภัย  จึงกําหนดงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ใหเปนงานอยูในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล      องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  ไดกําหนดภารกิจดานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและพัฒนาชุมชน  จึงกําหนดงานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและพัฒนาชุมชน   ใหเปนงานอยูในสํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล      
      องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  ไดกําหนดภารกิจดานการสงเสริมอาชีพ  และพัฒนากลุมสตรี  จึงกําหนดงานสงเสริมอาชีพและพัฒนากลุมสตรี   ใหเปนงานอยูในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  ไดกําหนดภารกิจดานสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงกําหนดงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   ใหเปนงานอยูในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  ไดกําหนดภารกิจดานการพัฒนารายไดของ อบต.  ที่มีหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของสวนตางๆ  ภายในสํานักงาน  จึงกําหนดงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  และงานทะเบียนทรัพยสินและวัสดุ ใหเปนงานอยูในกองคลัง    องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  ไดกําหนดภารกิจดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  จึงกําหนดงานกอสราง  งานผังเมือง  และงานประสานสาธารณูปโภค  ใหเปนงานอยูในสวนโยธา    องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  ไดกําหนดภารกิจดานการสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  จึงกําหนดงานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ใหเปนงานอยูในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
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วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 
  1. วสิยัทศันการพฒันาองคการบรหิารสวนตําบลลุโบะบอืซา 
    องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ไดกําหนดวิสัยทัศน( 
vision) เ พื่ อ เ ป น ส ภ า พ ก า ร ณ ในอุดมคติ เปนจุดหมายและปรารถนา ใหเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข า ง ห น า อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ลุโบะบือซา เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร จึงไดกําหนดวิสัยทัศนคาดหวังที่จะใหเกิดในอนาคต 
  วสิัยทศันการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตาํบลลโุบะบอืซา 
    “ ประชากรอยูดี    มีคุณภาพ   อนุรักษวัฒนธรรม ” 
  2. วสิยัทศันการพฒันาจังหวดันราธวิาส 
   “องคกรแหงการบริหารจัดการท่ีดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจกาวหนา สืบสานวัฒนธรรม ” 
 บทที ่ 2 การจดัทาํแผนกลยทุธการบรหิารทรพัยากรบคุคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความสําเรจ็ดานการบริหารทรพัยากรบคุคล ( HR Scorecard) .................................................... 



  องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบอืซา ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) ที่ สํานักงาน ก.พ.กําหนดไว ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบดวย   มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร    มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล   มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
   มติทิี ่1  ความสอดคลองเชงิยทุธศาสตร   หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริการทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้    (ก)  สวนราชการมนีโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว    (ข)  สวนราชการมกีารวางแผนและบริหารกําลังคนทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกาํลัง 
(Workforce Analysis)  สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว    (ค)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดดูใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวน
ราชการ (Talent Management) 

-๖- 
 
   (ง)   สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและ



สรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน  
  มติทิี ่2  ประสทิธภิาพของการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HR 
Operational Efficiency)    หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน  การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย  และกิจกรรมดาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทนัเวลา  (Accuracy 
and Timeliness) 

(ข)  สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง  เที่ยงตรง ทันสมยั และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง    (ค)  สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตองบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความ
เหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบคุลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)    (ง)  มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบริการ (HR Automation) 
 
  มติทิี ่3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HRM 
Program Effectiveness)    หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 



(ก) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 
พันธกิจของสวนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ    (ค)  การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และความรู (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัตงิานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออื่นไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเช่ือมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 
   มติทิี ่4  ความพรอมรบัผิดดานการบรหิารทรพัยากรบุคคล    หมายถึง  การที่สวนราชการจะตอง    (ก)  รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย  โดยคํานงึถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคณุธรรม  หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน -๗- 
    (ข)  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล    ทั้งนี้ จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู ในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  



   มติทิี ่5  คณุภาพชวีิตและความสมดลุระหวางชีวติกบัการทํางาน    หมายถึง การท่ีสวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนาํไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้     (ก)   ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนาํเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเตม็ท่ี  โดยไมสูญเสยีรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว    (ข)  มีการจัดสวสัดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการ ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ    (ค)  มีการสงเสรมิความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเอง        มิติในการประเมินสมรรถนะในการบรหิารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมอืที่จะชวยทาํใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามนีโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองมติิในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด 
 

บทที ่ 3 การจดัทาํแผนกลยทุธการบรหิารทรพัยากรบคุคล ขององคการบริหารสวนตําบลลโุบะบอืซา 
  องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบอืซา ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบอืซา ตามขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 



 1.  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย ผูบริหารเปนหัวหนาคณะทํางาน  หัวหนาสวนราชการระดับกองเปนคณะทํางาน และผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ โดยคณะทํางานดังกลาวมีหนาที่วิเคราะหขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูบริหารขาราชการ พนักงานในสวนตางๆของอบต. เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา ทําใหผูเขาประชุมไดรับความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรของอบต.  3.   จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกลาว ไดดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลลุโบะบอืซา โดยระดมความคิดเห็นตั้งเปนประเด็นคาํถามดังนี้ 
 
 
 -๘- 
   3.1  เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญที่อบต.ตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป ขางหนาคืออะไร        *   งานกระบวนงาน        *   คน        *   ทรัพยากร        *   ผูรับบริการ 3.2  อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดขีองอบต. และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือมุงเนน ใหดียิ่งขึ้น   3.3  อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งท่ีตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานของอบต.ประสบผลสําเร็จ เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง   3.4  อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาท่ีควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรือทานคาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน 



  สรุปประเด็นคําตอบการดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรของอบต. 4 ขอ ไดดังนี้ 1)    เปาหมายสงูสดุหรอืผลสมัฤทธิ์ทีส่าํคญัที่อบต.ตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป ขางหนา ประกอบดวย   *   งานกระบวนงาน    (1)   ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    (2)   มีการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได    (3)   มีการบูรณาการรวมกันระหวางสํานัก/กอง สามารถประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ    (4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ตามผลการปฏิบัติงานที่แทจริง   *  คน    (1)   บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ของการเปนขาราชการ (2)    มีความเช่ียวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ (3)    บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน ไดในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง    (4)   จํานวนบุคลากรมีความเพียงพอตอการปฏิบัติงาน *   ทรพัยากร (1)   มอีุปกรณในการทํางานที่ทนัสมัย อยางพอเพยีง (2)   นําเทคโนโลยมีาปรับใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น (3)    มงีบประมาณสนบัสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพยีง   *   ผูรบับริการ/ประชาชน    (1)   ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกตอง    (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ    (3)   เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของอบต. 



 
 -๙- 2)   อะไรบางที่เปนจุดแขง็หรอืสิ่งทีด่ขีองอบต. และอยากจะใหรกัษาไวตอไปหรือมุงเนน ใหดยีิง่ขึน้   (1)   ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร   (2)   บุคลากรมมีนุษยสัมพันธ ทํางานแบบฉันทพ่ีนอง   (3)    บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่แตละตําแหนง   (4)    สภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้อตอการปฏิบตัิงานของบุคลากร   (5)    มีการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางตอเนื่อง   (6)    มสีวัสดิการใหบุคลากร   3)  อะไรบางที่เปนสิง่ทาทาย หรอืสิง่ทีต่องปรบัปรุงเพือ่ใหการบรหิารงานของอบต.ประสบผลสาํเรจ็ เปาหมายสูงสดุทีค่าดหวงั  (1)   สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับ เปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมและจรยิธรรม  (2)   สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  (3)   การพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป  (4)   การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับสํานัก/กองเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน  (5)   ผูปฏิบัติงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 4)   อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทาํ แตไมไดทาํในชวงทีผ่านมา หรือทานคาดหวงัใหหนวยงานการเจาหนาทีส่นบัสนนุ   1)  มีการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน   2)  มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสม่ําเสมอ   3)  ยึดหลักสมรรถนะและผลสมัฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
 4.   กําหนดประเดน็ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 



 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลว จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 1.   มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ       ทั้งในปจจุบันและอนาคต  2.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทมี และมีการบูรณาการ       รวมกัน 3.   มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.    สงเสริมสวัสดกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคบัตามกฎหมาย 5.   มีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล        เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบรกิาร 6.   มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 7.   สนบัสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมลูความรู         และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 5.  คณะทํางานฯ ไดจัดประชุมขาราชการ จํานวน 20  คน   เพื่อรวมกันจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง ( Gap Analysis )  ซึ่งเปนการหาสวนตางระหวางระดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับสถานภาพปจจุบันวามีความแตกตางกันเพียงไร ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ -๑๐- สรปุผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสาํคญัของประเด็น ทศิทาง

ความตองการกบัผลการการปฏิบตังิานดาน HR ในปจจบุัน ( Gap 
Analysis ) 

ลาํดับที ่ หัวขอ Importance Current Status  
Ga
p 

1 2 3 4 5 Tot
al 

AV
G1 

1 2 3 4 5 Tota
l 

AVG2 



1 การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทมี และ มีการบรูณาการรวมกัน 

0 3 3 2 1
2 

83 4.1
5 

4 4 5 7 0 55 2.75 1.4
0 

2 มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต  

0 2 3 4 1
1 

84 4.2
0 

1 5 8 5 1 60 3.00 1.2
0 

3 สงเสริมสวัสดิการและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

0 1 3 7 9 84 4.2
0 

1 4 7 7 1 63 3.15 1.0
5 

4 มีระบบการบรหิารผลงาน ที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 

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

5 มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

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

6 สนับสนนุใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมลูความรู  และ

2 0 4 5 9 79 3.95 2 3 5 5 5 68 3.40 0.5
5 



พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
7 มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

0 1 8 4 7 77 3.8
5 

0 3 9 5 3 68 3.40 0.4
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 -๑๑- จากการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทิศทางความตองการกับผลการการ 

ปฏิบัติงานดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis )  จึงไดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีสวนตางมากที่สุด  7  ประเด็นยุทธศาสตร คือ   1.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทมี และมีการบูรณาการ       รวมกัน 2.    มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ 



      ทั้งในปจจุบันและอนาคต  3.   สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคบัตามกฎหมาย 4.   มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 5.   มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 6.   สนบัสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมลูความรู         และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 7.   มีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล        เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบรกิาร   การวิเคราะหแรงเสรมิแรงตาน เพือ่มุงสูผลสมัฤทธิ์ทีต่องการของประเดน็ยทุธศาสตร และการกําหนดเปาประสงคเชงิกลยทุธ ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 1   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และมีการบูรณาการรวมกัน แรงเสรมิ/สิง่สนบัสนนุ แรงตาน/อปุสรรค 
1.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความคิดเห็นของ      ขาราชการในทุกระดับสม่ําเสมอ 2.  สรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงาน 3.  สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา      และผูใตบังคับบัญชา ในทุกสวนราชการ 

1.  คานิยมในการทํางานของผูบังคับบัญชา      และผูใตบังคับบัญชา 2.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไมชัดเจน 3.  ขาดการเผยแพร ขอมูลขาวสาร 

 
สิ่งที่ตองทําเพือ่ลดแรงตาน สิง่ทีต่องทําเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหมีวิสัยทัศ และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 
1.  ผูบริหารและพนักงานใหความสําคัญ 2.  ปรับเปลี่ยนคานิยมในการ



2.  กําหนดระเบียบ หลักเกณฑในการปฏิบัติที่ชัดเจน3.  มีการเผยแพร ขาวสารประชาสัมพันธอยาง     สม่ําเสมอ 

ทํางานของ     ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 3.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 

เปาประสงค ตวัช้ีวัด 1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหมี วิสัยทัศ และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความคิดเห็นของขาราชการในทุกระดับสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเรจ็ของการทํางานแบบมีสวนรวม   งานบรรลุผลตามเปาหมาย  ทาํงานมีความสุข 2. จํานวนครั้งในการประชุม 

 
-๑๒- ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2    มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของ สวนราชการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต  

 
แรงเสรมิ/สิง่สนบัสนนุ แรงตาน/อปุสรรค 

1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร     และรัฐบาล 2.  วิเคราะหอัตรากําลังในการจัดแผนอัตรากําลังใหเหมาะสม กับภารกิจ 

1. ขอจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 2. อัตรากําลังไมสอดคลองกับภารกิจ  

 
สิ่งที่ตองทําเพือ่ลดแรงตาน สิง่ทีต่องทําเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับภารกิจ 1.  จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน 



 เปาประสงค ตวัช้ีวัด 
1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับภารกิจ 2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน  

1. จํานวนครั้งในการปรับแผนอัตรากําลัง 2.  ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน  
 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 3   สงเสริมสวัสดกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

แรงเสรมิ/สิง่สนบัสนนุ แรงตาน/อุปสรรค 
1.  ผูบริหารใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากร       บุคคล 2.  จัดสภาพแวดลอมการทาํงาน และสวัสดิการใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณของหนวยงาน 2.  ปญหาหนี้สินของพนักงาน  

 
สิ่งที่ตองทําเพือ่ลดแรงตาน สิง่ทีต่องทําเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 1.   กําหนดเปนนโยบายในการเสริมสราง   ชีวิตที่ดี      กับขาราชการ 2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช 

 
เปาประสงค ตวัช้ีวัด 1.  ใหพนักงานนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     มาใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน 2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

1.  จํานวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งท่ีกฎหมาย กําหนด 2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกําหนด 



 
 -๑๓- ประเดน็ยทุธศาสตรที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 
 แรงเสรมิ/สิง่สนบัสนนุ แรงตาน/อปุสรรค 

1.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน     และบริการ 
3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได  

1.  บุคลากรไมเขาใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ     แนวใหม เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.  ไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม  
 

สิ่งที่ตองทําเพือ่ลดแรงตาน สิง่ทีต่องทําเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 
1.   จัดอบรมเพือ่เพิม่ทักษะและสมรรถนะ       ใหกับบุคลากร 2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม  

1.  ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินผล การปฏิบัติงาน 

 
เปาประสงค ตวัช้ีวัด 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได 2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 3.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน   



    และบริการ   
 ประเดน็ยทุธศาสตรที่  5  มีความโปรงใสในทกุกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 แรงเสรมิ/สิง่สนบัสนนุ แรงตาน/อปุสรรค 
1.  บุคลากรทุกระดบั ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
2.  จัดทําโครงการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมใหกับพนักงาน  

1.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการดําเนนิงาน      ไมชัดเจน  

 
สิ่งที่ตองทําเพือ่ลดแรงตาน สิง่ทีต่องทําเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 

1.   กําหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการดําเนินงานใหชัดเจน  

1.  ผูบริหารใหความสําคัญกับการกระบวนบริหาร ทรัพยากรบุคลคลอยางโปรงใส  ตรวจสอบได 2.  มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบริหารงาน      บุคคลอยางสม่ําเสมอ 
 
 
 -๑๔- 

เปาประสงค ตวัช้ีวัด 
1.  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการดําเนินงาน 2. จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับพนกังาน 

1.มีการประกาศหลักเกณฑการตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจของผูบรหิารหนวยงานในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือ



2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบริหารงาน บุคคลอยางสม่ําเสมอ  

รายงานเกี่ยวกับดานการบริหารงานบุคคลไวเพื่อการตรวจสอบ 3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 4.  จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล  
 ประเดน็ยทุธศาสตรที่  6   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนือ่ง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลความรู  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 แรงเสรมิ/สิง่สนบัสนนุ แรงตาน/อปุสรรค 
1.  สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 2.  มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนาความรู  ทักษะ อยางสม่ําเสมอ  

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 2.  ขาดการเผยแพรและประชาสัมพนัธ องคความรู 
3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 สิ่งที่ตองทําเพือ่ลดแรงตาน สิง่ทีต่องทําเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 
1.   มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรู ใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรูดวย 2.  มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและหมวดหมู  

1.  ผูบริหารใหการสนับสนุน 
2. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

 เปาประสงค ตวัช้ีวัด 
1.   มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากร 1.  ระดับความสําเรจ็ในการ



เขารบัการพัฒนาความรู  ทักษะ อยางสม่ําเสมอ 2. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรูใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรูดวย  3.  มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและหมวดหมู 4. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

เผยแพรองคความรู 2.  จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 3.  รอยละของบุคลากรที่มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร    

 
 
 -๑๕- 
 ประเดน็ยทุธศาสตรที่  7    มีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

 แรงเสรมิ/สิง่สนบัสนนุ แรงตาน/อปุสรรค 
1. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ เก็บขอมูลและถายทอดความรู 
(KM)   2.  มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี  อยางสม่ําเสมอ  

1.  ขอจํากัดดานงบประมาณ 

 
สิ่งที่ตองทําเพือ่ลดแรงตาน สิง่ทีต่องทําเพือ่เพิม่แรงเสรมิ 1. นาํเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดปริมาณการใช วัสดุครุภัณฑ 

1.  ผูบริหารใหการสนับสนุน  
 



เปาประสงค ตวัช้ีวัด 
1.   มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรูดาน IT ของบุคลากร  อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 3.   นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดปริมาณการใช วัสดุครุภัณฑ  

1.  จํานวนกิจกรรมดานการบริหารงานบุคลากรที่ใชเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและใหบริการ 2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับอบรมหรอืพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี 3.  ปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -๑๖- 



 
 สรปุประเดน็ยทุธศาสตร  เปาประสงคเชิงกลยทุธ ตวัชีว้ัด   

ความสอดคลองกบักรอบมาตรฐานความสาํเร็จดาน HR  และระยะเวลาที่จะดาํเนนิการ 
 ที่  ประเดน็ยทุธศาสตร 

 เปาประสงค  ตวัชีว้ัด 
ความสอดคลองกรอบ 
HR 

ระยะเวลาดาํเนนิการ 

1 การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทมี และมีการบูรณาการรวมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลีย่น ทัศนคติบุคลากรใหม ีวิสัยทัศ และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 2.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟงความคิดเหน็ของขาราชการในทุกระดับสม่าํเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการทาํงานแบบมีสวนรวม   งานบรรลุผลตามเปาหมาย  ทํางานมีความสุข 2. จํานวนครั้งในการประชมุ 

5 2556-
2558 

 
 

2 มีการวางแผนและบรหิารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจ และความจําเปนของสวนราชการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต  
 

1.  ปรบัปรุงโครงสรางและอัตรากาํลังใหเหมาะสม กับภารกิจ 2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน  

1. จํานวนครั้งในการปรับแผนอัตรากําลัง 2.  ระดับความสําเร็จในการจัดทาํแผนผังเสนทางความ กาวหนาใหกับพนักงาน  

1 2556-
2558 

3 สงเสริมสวัสดิการและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม

1.  ใหพนักงานนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการทาํงานและในชีวิตประจําวนั 2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจใน

1.  จาํนวนสวัสดิการนอกเหนือจากส่ิงที่กฎหมาย กําหนด 2.  ระดับความพึงพอใจของ 

5 2556-
2558 



กฎหมาย 
 

การทาํงาน  บุคลากรตอการจัดสวัสดิการ 4 มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เท่ียงตรง เชื่อถือได 2.  มีการติดตามและระเมินผลการปฏิบัติงาน อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 3.  ยึดประชาชนเปนศนูย กลางในการทาํงาน และบริการ  

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

3 2556-
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -๑๗- 
 ที่  ประเดน็ยทุธศาสตร  เปาประสงค  ตวัชีว้ดั 

ความสอดคลองกรอบ 
HR 

ระยะเวลาดาํเนนิการ 

5 มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการดําเนนิงาน 2. จัดทาํโครงการ

1.มีการประกาศหลักเกณฑการตัดสินใจหรือการใชดุลพนิิจของผูบริหารหนวยงานในเร่ืองการบรหิาร

4 2556-
2558 



สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับพนักงาน 2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบรหิารงาน บุคคลอยางสม่ําเสมอ  

ทรัพยากรบุคคล 2.  มีการจดัเก็บหลักฐานหรือรายงานเก่ียวกับดานการบริหารงานบุคคลไวเพื่อการตรวจสอบ 3.  มีการจดัโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 4.  จาํนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับความไมโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล 6 สนับสนนุใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลความรู  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

1.   มีการจัดอบรมหรอืสงบุคลากรเขารับการพัฒนาความรู  ทักษะ อยางสม่าํเสมอ 2. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรูใหกับบุคลากรอืน่ไดเรียนรู  3.  มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและหมวดหมู 4. มีการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความสําเร็จในการเผยแพรองคความรู 2.  จาํนวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 3.  รอยละของบุคลากรที่มีการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากร    

3 2556-
2558 

7 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือปรับปรุงการ

1.   มีการนาํเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมระสิทธิภาพ 2.   มีการพัฒนา

1.  จาํนวนกิจกรรมดานการบริหารงานบุคลากรทีใ่ชเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใช

2 2556-
2558 



บริหารและการบริการ 
 

ความรูดาน IT ของบุคลากร อยางตอเนื่องสม่าํเสมอ 3.   นาํเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและใหบริการ 2.  รอยละของบุคลากรทีไ่ดรับอบรมหรือพฒันาความรูดานเทคโนโลย ี3.  ปรมิาณการใชวัสดุครุภัณฑลดลง 
 
 
 
 
 
 
 -๑๘- 
 6.   จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอตอฝายบริหารเพื่อใหความเห็นชอบ        และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ  รายงานแผนงาน/โครงการทีร่องรบัแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบคุคล 
 มิต ิ เปาประสงค ตวัช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผดิชอบ การตดิตามผล 

มติทิี ่1 ความสอดคลองเชิง ยทุธศาสตร  

1.  ปรบัปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับภารกิจ 2. จดัทาํ

1. จํานวนครั้งในการปรับแผนอัตรากําลัง 2.  ระดับความสาํเร็จ

1.  แผนงานจัดทาํแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน 

สํานักปลัดอบต. ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 



แผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน  

ในการจัดทาํแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน  

2. โครงการใหทุนการศึกษาแกพนักงาน  

มติทิี ่2 ประสทิธิภาพของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

1.   มีการนาํเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 2.   มีการพัฒนาความรู
ดาน IT ของบุคลากร อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 3.   นาํเทคโนโลยมีาใชเพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ  

1.  จาํนวนกิจกรรมดานการบริหารงานบุคลากรทีใ่ชเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและใหบริการ 2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับอบรมหรือพัฒนาความรูดานเทคโนโลย ี3.  ปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑลดลง 

1.  แผนงานสงบุคลากร เขารับการอบรมพัฒนา
ความรูดาน IT จากหนวยงานภายนอก 2. แผนงานการจัดทาํบันทึกทะเบียนประวตั ิดวยคอมพิวเตอร 3. แผนงานการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซด  

สํานักปลัดอบต. ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 

มตทิี ่3 ประสทิธิผลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล (ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4) 

1. มีระบบการประเมนิผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได 2.  มีการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน อยางตอเนื่องและเปน

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการ

1.  แผนงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 2. แผนงานการสํารวจความพึงพอใจของ

สํานักปลัดอบต. ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 



รูปธรรม 3.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทาํงาน และบริการ  

ปฏิบัติงานของหนวยงาน    

ประชาชนท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 -๑๙- 
 

มิต ิ เปาประสงค ตวัช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผดิชอบ การตดิตามผล 
(ประเด็น ยุทธศาสตร ที่ 6) 

1.   มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนาความรู  ทักษะ อยางสม่าํเสมอ 2. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรูใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรยีนรูดวย  3.  มีการเก็บ

1.  ระดับความสาํเร็จในการเผยแพรองคความรู 2.  จาํนวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 3.  รอยละของบุคลากรที่มีการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากร 

1.  โครงการอบรมสัมมนาผูบริหาร สมาชิกสภาอบต.  พนักงานอบต.และพนักงานจาง 2.  แผนงานการเผยแพรองคความรูในองคกร 3. แผนงานการจัดเก็บ

สํานักปลัดอบต. ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 



รวบรวม  องคความรูใหเปนระบบและหมวดหมู 4. มีการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากร  

   รวบรวมความรูในองคกร 4.  แผนงานการจัดทาํแผน พัฒนาบุคลากร 
มติทิี ่4 ความพรอมรบัผดิดานการบรหิารงานบคุคล 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการดําเนนิงาน 2. จดัทาํโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับพนักงาน 2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบรหิารงาน บุคคลอยางสม่ําเสมอ  

1.มีการประกาศหลักเกณฑการตัดสนิใจหรือการใชดุลพินจิของผูบริหารหนวยงานในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเก่ียวกับดานการบริหารงานบุคคลไวเพ่ือการตรวจสอบ 3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 4.  จาํนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับความไมโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล 

1. .  แผนงานการจัดเก็บหลักฐานการตัดสินใจหรือการใชดุลพินจิและรายงานเก่ียวกับดานการ บริหารงานบุคคล 2.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานอบต.  

สํานักปลัดอบต. ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -๒๐- 
 

มิต ิ เปาประสงค ตวัชีว้ดั แผนงาน/โครงการ ผูรบัผดิชอบ การตดิตามผล 
มติทิี ่5 คณุภาพชีวติและความสมดลุระหวาง ชวีติกับการทาํงาน (ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3) 

1.  ใหพนักงานนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการทาํงานและในชีวิตประจําวนั 2. จัดสภาพแวดลอมการทาํงาน และสวัสดิการใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทาํงาน  

1.  จาํนวนสวัสดิการนอกเหนือจากส่ิงที่กฎหมายกําหนด 2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 2.  แผนงานสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการ 3. โครงการสงเสริม สนับสนนุเพ่ือดําเนนิการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

สํานักปลัดอบต. ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 



พอเพียง  
(ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลีย่น ทัศนคติบุคลากรใหม ีวิสัยทัศ และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 2.  จัดประชุมเพื่อการรบัฟงความคิดเหน็ของขาราชการในทุกระดับสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการทาํงานแบบมีสวนรวม   งานบรรลุผลตามเปาหมาย  ทํางานมีความสุข 2. จํานวนครั้งในการประชมุ 

1. แผนงานการติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย 2.  แผนงานการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นระหวางผูบริหารและ พนักงาน 

สํานักปลัดอบต. ผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 

 
 ผลทีค่าดวาหนวยงานจะไดรบั  1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพรอมรับผดิ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน  2.   สอดคลองกับนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จังหวัด  และอบต. 3.   ผูบริหารนําเปนเครื่องมอืในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของอบต.เพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายท่ีวางไว    
 
 ******************************** 

 


