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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป 
 ท่ีตั้ง 
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด  ต้ังอยูบานเลขท่ี  65  หมู 10   
บานโนนหงษ  ตําบลข้ีเหล็ก  ระยะทางหางจากอําเภออาจสามารถ  ประมาณ  14   กิโลเมตร   มีพ้ืนท่ีปกครอง
ท้ังหมด  12   หมูบาน มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
 -  ทิศเหนือ     ติดตอกับตําบลเขวาทุงและตําบลเมืองนอย  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด 
 -  ทิศใต         ติดตอกับตําบลหนองบัวและตําบลโหรา  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 

-  ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลโพนเมืองและตําบลโหรา  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
 -  ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลหนองบัวและตําบลบานดู  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
 มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น  30.10    ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   18,812   ไร 

 
ก. องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง    
ข. โครงสรางสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  มี 6 สวนราชการ มี

หนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. สํานักปลัด   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของอบต. และราชการท่ี

มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในอบต. ใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของอบต.  
   2.  กองคลัง   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย  การรับ การนําสงเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน เงินบําเหน็จ  บํานาญ เงินอ่ืน ๆ  งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย  งานทํางบ
ทดลองประจําเดือน ประจําป  งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมาย  

3.   กองชาง   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสาํรวจ ออกแบบ การจัดทํา 
ขอมูลทางดานวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ การ
กอสราง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและการซอมบํารุง การ
ควบคุมการกอสราง  และซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย   

4.  กองการศึกษา    มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการ 
บริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา   และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยใหมีงานธุรการ  งานการเจาหนาท่ี  งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน  งาน
ศึกษานิเทศก  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝกและสงเสริม
อาชีพ งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  
งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมการเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
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5. กองสงเสริมการเกษตร     ใหมีหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทาง 
สัตวแพทยลักษณะงานท่ีปฏิบัติทางการศึกษา  คนควา  ทดลอง  และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร  เชน การ
เพาะปลูก  การปรับปรุงพันธุ  การขยายพันธุ  การคัดพันธุ   ตานทานโรค  และศัตรูพืช  การวิเคราะหดิน  การ
จัดการและรักษามาตรฐานพันธุพืชการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพ่ือควบคุมพันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี การให
คําปรึกษาแนะนํา  ปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว  การเพาะเลี้ยงเชื้อ  ตลอดจนการชวยดูแลอุปกรณ
เครื่องมือ  เครื่องใชในการปฏิบัติการในหองทดลอง การดําเนินการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ  การเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑดานการเกษตรตางๆ กําหนดนโยบายวางแผนงานการดําเนินงานวิชาการเกษตรตามแผนการวัดและ
การประเมินผลการดําเนินงานการเกษตร   กําหนดระเบียบและวิธีการดานนิเทศควบคุมติดตามและประเมินผล
ดานการเกษตร  จัดสวน  สอนและอบรมดานวิชาการเกษตร  จัดประชุม  การเผยแพรกิจการการเกษตร  แนะ
แนววิชาการเกษตร  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย      
 

    6. กองสวัสดิการสังคม  ให มีหน า ท่ีปฏิบั ติ งานด านสวัสดิ การสั งคม ได แก ให
คําปรึกษา แนะนํา แกเด็กและเยาวชนซ่ึงมีปญหาในดานตางๆ  การสงเคราะหผูพิการ  ทุพพลภาพ  ผูสูงอายแุละ
ผูปวยเอดส  การสงเคราะหผูประสบภัย  การสนับสนุนดูแลการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  การ
สนับสนุนสงเสริมการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน  การสํารวจขอมูลชุมชน  สงเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน สนับสนุนการรวมกลุม/องคกรชุมชน เพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหา
ในชุมชนของตนเอง การฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน การสงเสริมอาชีพเสริมสรางรายได
แกประชาชน การเสริมสรางองคกรชุมชนใหเขมแข็ง สรางเครือขายองคกรชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การ
ดําเนินการพัฒนาชุมชน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม  
การสนับสนุน สงเสริม ควบคุม ดูแลเงินทุนโครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนตําบลข้ีเหล็ก  การสนับสนุนสงเสริม
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย  ซ่ึงปจจุบันหนาท่ีดังกลาวมี
ปริมาณมากข้ึนและมีความซับซอนข้ึน  ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของจําเปนตองมีตําแหนงบริหารรับผิดชอบ
งานดังกลาว เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและเกิดประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลอยางมีคุณภาพ  สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
 

 วิสัยทัศน 
 บริการสาธารณะเดน  เนนเกษตรอินทรีย ประเพณี  กีฬา  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   มุงผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ภายในป  2562 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย ชีวภาพใหมีคุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง และยั่งยืน 
  3. สรางสังคมแหงการเรียนรูเขมแข็ง  สงบสุข  มีการศึกษาท่ีดีและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
และสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
  4. อนุรักษ พัฒนาฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 
  5. พัฒนาดานการคมนาคม  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  6. พัฒนาระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
  1.  เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย  ชีวภาพใหมีคุณภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน สงเสริม พัฒนากลุมอาชีพใหเขมแข็ง ประชาชนมีอาชีพเสริม
นอกฤดูทํานา  สามารถเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว 
  3.  เพ่ือเสริมสรางสงเสริมระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และชุมชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ชุมชนเขมแข็ง สงบสุข และสามารถปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
  4.  เพ่ืออนุรักษ พัฒนา ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินใหดํารงสืบไป 
  5.  เพ่ือพัฒนาดานการคมนาคม ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในพ้ืนท่ีใหท่ัวถึง 
  6. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 
 เปาหมายหลัก 
  1.  การผลิตภาคการเกษตรอินทรียชีวภาพเพ่ิมข้ึน การใชสารเคมีลดลงและเปนไปตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีดัชนีชี้วัดรอยละ80 
  2.  เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึนโดยใหความสําคัญการสงเสริมอาชีพ การสรางรายไดใหเกิดข้ึนใน
ชุมชน  ครอบครัวมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และมีดัชนีชี้วัดรายไดตอครัวเรือนไมต่ํากวา 30,000 บาทตาม
เกณฑรายไดของ จปฐ. 
  3. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็กมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  มีคุณธรรม จริยธรรมและเปน
ชุมชนท่ีเขมแข็งมากข้ึน 
  4.  สืบสาน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาของทองถ่ินใหคงอยูสืบไปจากรุนสูรุน 
  5. ความจําเปนพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถวน โดยมีดัชนีชี้วัดรอยละ 95 
  6. มีระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2542 
 

ดัชนีตัวช้ีวัด 
  1.  มีการผลิตภาคการเกษตรอินทรียชีวภาพเพ่ิมข้ึน การใชสารเคมีลดลง  และเปนไปตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการแปรรูปสินคาจากผลผลิตทางดานการเกษตร  และมีดัชนีชี้วัด รอยละ 80 
  2.  เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน  ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริมนอกฤดูทํานามีรายไดของครอบครัว
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  มีตลาดรองรับสินคา  และมีดัชนีชี้วัดรายไดตอครัวเรือนไมต่ํากวา30,000บาทตามเกณฑ
รายไดของ จปฐ. 
  3. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็กมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  มีคุณธรรม จริยธรรม และเปน
ชุมชนท่ีเขมแข็งมากข้ึน 
  4.  มีการสืบสาน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาของทองถ่ินใหคงอยูสืบไปจาก 
รุนสูรุน 
  5.  มีโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถวน โดยมีดัชนีชี้วัดรอยละ 95 
  6.  มีระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 
 
 



 
บทที่  2 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) 

.................................................... 
 
  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) ท่ี สํานักงาน ก.พ.กําหนดไว ซ่ึงกรอบ
มาตรฐานประกอบดวย 
  มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
  มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 
  มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   หมายถึง การท่ีสวนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 
   (ก)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึง
มีความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
   (ข)  สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวน
ราชการท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุชองวางดาน
ความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว 
   (ค)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึง
จําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 
   (ง)   สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผน
สรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 
  มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน 
 การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย  และกิจกรรมดาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 

(ข) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง  
เท่ียงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 
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   (ค)  สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 
   (ง)  มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
 
  มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

(ก) การรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 
พันธกิจของสวนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
   (ค)  การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมี
การแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือ
พัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของ
สวนราชการ 
   (ง )  ก า ร มี ร ะ บ บ ก ารบ ริ ห า ร ผ ล งาน  (Performance Management) ท่ี เน น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความ
แตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 
 
 
  มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง  การท่ีสวนราชการจะตอง 
   (ก)  รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย  โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
   (ข)  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ท้ังนี้ จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู 
ในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
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มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
   หมายถึง การท่ีสวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
   (ก)   ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและ
การใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี  โดยไมสูญเสีย
รูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 
   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 
   (ค)  มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการ
และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเอง 
    
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปนเครื่องมือท่ีจะ
ชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอย
เพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
 
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลองคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตามข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1.  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย ผูบริหารเปนหัวหนา
คณะทํางาน  หัวหนาสวนราชการเปนคณะทํางาน และงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ โดยคณะทํางานดังกลาว
มีหนาท่ีวิเคราะหขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของผูบริหารขาราชการ 
พนักงานในสวนตางๆขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลข้ีเหล็ก  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ทําใหผูเขาประชุมไดรับความรู ความเขาใจ
ในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร 
 3.   จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกลาว ไดดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  โดยระดมความคิดเห็นตั้งเปนประเด็นคําถามดังนี้ 
  3.1  เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีตองการใหเกิดข้ึนใน 1-3 ป ขางหนาคืออะไร 
       *   งานกระบวนงาน 
       *   คน 
       *   ทรัพยากร 
       *   ผูรับบริการ 

3.2  อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดี และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่งข้ึน 
  3.3  อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ 
เปาหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 
  3.4  อะไรบางท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีควรจะทํา แตไมไดทําในชวงท่ีผานมา หรือทานคาดหวัง
ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีสนับสนุน 
      
  สรุปประเด็นคําตอบการดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรขององคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  4 ขอ ไดดังนี้ 
 

1)    เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์สําคัญท่ีตองการใหเกิดข้ึนใน 1-3 ป ขางหนา ประกอบดวย 
  *   งานกระบวนงาน 
   (1)   ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   (2)   มีการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
   (3)   มีการบูรณาการรวมกันระหวางสํานัก/สวนราชการตางๆ สามารถประสานงานกัน
อยางมีประสิทธิภาพ 
   (4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ตามผล
การปฏิบัติงานท่ีแทจริง 
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*  คน 
   (1)   บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ของการเปนขาราชการ 

(2)    มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานท่ีตนรับผิดชอบ 
(3)    บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน 

ไดในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
   (4)   จํานวนบุคลากรมีความเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

*   ทรัพยากร 
(1)   มีอุปกรณในการทํางานท่ีทันสมัย อยางพอเพียง 
(2)   นําเทคโนโลยีมาปรับใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
(3)    มีงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียง 

  *   ผูรับบริการ/ประชาชน 
   (1)   ประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกตอง 
   (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 
   (3)   เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ข้ีเหล็ก 
 

2)   อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือส่ิงท่ีดี และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดีย่ิงข้ึน 
  (1)   ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
  (2)   บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ ทํางานแบบฉันทพ่ีนอง 
  (3)   บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาท่ีแตละตําแหนง 
  (4)   สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  (5)   มีการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางตอเนื่อง 
  (6)   มีสวัสดิการใหบุคลากร 
  

3)  อะไรบางท่ีเปนส่ิงทาทาย หรือส่ิงท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ ตาม
เปาหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

 (1)   สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับ เปนขาราชการท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 (2)   สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 (3)   การพัฒนาขาราชการอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 (4)   การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับสํานัก/สวนราชการเพ่ือใหเกิดความคลองตัวใน

การทํางาน 
 (5)   ผูปฏิบัติงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
4)   อะไรบางท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีควรจะทํา แตไมไดทําในชวงท่ีผานมา หรือทานคาดหวังให

หนวยงานการเจาหนาท่ีสนับสนุน 
  1)  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 
  2)  มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสมํ่าเสมอ 
  3)  ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
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 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลว จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1.   มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ 
      ท้ังในปจจุบันและอนาคต  
2.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และมีการบูรณาการ 
      รวมกัน 
3.   มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.    สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
5.   มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
6.   มีระบบการบริหารผลงานท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 
7.   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลความรู   
      และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

5.  คณะทํางานฯ ไดจัดประชุมขาราชการ  เพ่ือรวมกันจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง ( Gap Analysis )  ซ่ึงเปนการหาสวนตางระหวางระดับ
ความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนกับสถานภาพปจจุบันวามี
ความแตกตางกันเพียงไร ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 
 
 
สรุปผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทิศทางความตองการกับผลการการปฏิบัติงาน
ดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis ) 

ลําดับ
ท่ี 

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

1 การสรางวัฒนธรรมองคกร
ใหทํางานแบบมีสวนรวม 
การทํางานเปนทีม และ 
มีการบูรณาการรวมกัน 

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

2 มีการวางแผนและบริหาร
กําลังคนสอดคลองกับ
ภารกิจและความจําเปนของ
สวนราชการ ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต  

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

3 สงเสริมสวัสดิการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ิมเติม
ท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย 

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

4 มีระบบการบริหารผลงาน 
ท่ีเนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคา 
 

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



5 มีความโปรงใสในทุก
กระบวนการ ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

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

6 สนับสนุนใหขาราชการ มี
การพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ือง มีการแบงปน
แลกเปลีย่นขอมูลความรู  
และพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรยีนรู 

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

7 มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในกิจกรรม
และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ 

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

 
 

จากการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทิศทางความตองการกับผลการการ 
ปฏิบัติงานดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis )  จึงไดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีสวน
ตางมากท่ีสุด  7  ประเด็นยุทธศาสตร คือ   

1.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และมีการบูรณาการ 
      รวมกัน 
2.    มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ 
      ท้ังในปจจุบันและอนาคต  
3.   สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
4.   มีระบบการบริหารผลงานท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 
5.   มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6.   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลความรู   
      และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
7.   มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
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การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนด
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และมี
การบูรณาการรวมกัน 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟงความคิดเห็นของ 
     ขาราชการในทุกระดับสมํ่าเสมอ 
2.  สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3.  สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา 
     และผูใตบังคับบัญชา ในทุกสวนราชการ 

1.  คานิยมในการทํางานของผูบังคับบัญชา 
     และผูใตบังคับบัญชา 
2.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไมชัดเจน 
3.  ขาดการเผยแพร ขอมูลขาวสาร 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหมีวิสัยทัศน     
     และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 
2.  กําหนดระเบียบ หลักเกณฑในการปฏิบัติท่ีชัดเจน
3.  มีการเผยแพร ขาวสารประชาสัมพันธอยาง 
    สมํ่าเสมอ 

1.  ผูบริหารและพนักงานใหความสําคัญ 
2.  ปรับเปลี่ยนคานิยมในการทํางานของ 
     ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
3.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหมี 
    วิสัยทัศ และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 
2. จัดประชุมเพ่ือการรับฟงความคิดเห็นของขาราชการ    
    ในทุกระดับสมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการทํางานแบบมีสวนรวม       
    งานบรรลุผลตามเปาหมาย  ทํางานมีความสุข 
2. จํานวนครัง้ในการประชุม 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2    มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของ 
สวนราชการ ท้ังในปจจุบันและอนาคต  
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร 
    และรัฐบาล 
2.  วิเคราะหอัตรากําลังในการจัดแผนอัตรากําลังให   
     เหมาะสม กับภารกิจ 

1. ขอจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
2. อัตรากําลังไมสอดคลองกับภารกิจ 
 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับ 
    ภารกิจ 

1.  จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับ 
     ภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน 

1.  จํานวนครั้งในการปรับแผนอัตรากําลัง 
2.  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนผังเสนทาง  
    ความกาวหนาใหกับพนักงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาค

บังคับตามกฎหมาย 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  ผูบริหารใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากร 
     บุคคล 
2.  จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการใหกับ 
    บุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

1.  ขอจํากัดดานงบประมาณของหนวยงาน 
2.  ปญหาหนี้สินของพนักงาน 
 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.  กําหนดเปนนโยบายในการเสริมสราง   ชีวิตท่ีด ี
    กับขาราชการ 
2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.  ใหพนักงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน 
2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการใหกับ  
    บุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน 
 

1.  จํานวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งท่ีกฎหมาย  
     กําหนด 
2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 
    จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งท่ีกฎหมายกําหนด 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  มีระบบการบริหารผลงานท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน 
    และบริการ 
3. มีระบบการประเมินผลงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได 
 

1.  บุคลากรไมเขาใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.   จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
      ใหกับบุคลากร 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

1.  ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินผล 
    การปฏิบัติงาน 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการประเมินผลงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน 
    และบริการ 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบการ 
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการ  
    ปฏิบัติงานของหนวยงาน  
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.  บคุลากรทุกระดบั ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทาง  
      ในการดําเนินงาน 
2.  จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ  
     พนักงาน 

1.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการดําเนินงาน 
     ไมชัดเจน 
 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. กําหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ  
   ดําเนินงานใหชัดเจน 
 

1.  ผูบริหารใหความสําคัญกับการกระบวนบริหาร 
     ทรัพยากรบุคลคลอยางโปรงใส  ตรวจสอบได 
2.  มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบริหารงาน 
     บุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม  
    เปนแนวทางในการดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ  
    พนักงาน 
2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบริหารงาน   
    บุคคลอยางสมํ่าเสมอ 
 

1. มีการประกาศหลักเกณฑการตัดสินใจหรือการใช  
    ดุลพินิจของผูบริหารหนวยงานในเรื่องการบริหาร  
    ทรพัยากรบุคคล 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเก่ียวกับดานการ 
    บริหารงานบุคคลไวเพ่ือการตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับความไมโปรงใสดาน 
     การบริหารงานบุคคล 
 

 
 

 
 
 
 
 



- 14 - 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปน
แลกเปลี่ยนขอมูลความรู  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรท้ังท่ีเปน     
     ทางการและไมเปนทางการ 
2.  มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา 
    ความรู  ทักษะ อยางสมํ่าเสมอ 
 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง 
    การเรียนรู 
2.  ขาดการเผยแพรและประชาสัมพันธ องคความรู 
3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.   มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรู 
     ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 
2.  มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและ    
    หมวดหมู 
 

1.  ผูบริหารใหการสนับสนุน 
2.  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา  
    ความรู  ทักษะ อยางสมํ่าเสมอ 
2. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรูใหกับ  
     บุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 
 3. มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและ  
     หมวดหมู 
4.  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความสําเร็จในการเผยแพรองคความรู 
2.  จํานวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 
3.  รอยละของบุคลากรท่ีมีการจัดทําแผนพัฒนา 
     บุคลากร 
   

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  7    มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 
    เก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM)   
2.  มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา   
     ความรูดานเทคโนโลยี  อยางสมํ่าเสมอ 
 

1.  ขอจํากัดดานงบประมาณ 
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ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดปริมาณการใช 
    วัสดุครุภัณฑ 

1.  ผูบริหารใหการสนับสนุน 
 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการ 
    ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนาความรูดาน IT ของบุคลากร  
   อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
3. นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดปริมาณการใช 
    วัสดุครุภัณฑ 
 

1. จํานวนกิจกรรมดานการบริหารงานบุคลากรท่ีใช   
    เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการเก็บรวบรวม  
    ขอมูลและใหบริการ 
2. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับอบรมหรือพัฒนาความรู  
    ดานเทคโนโลยี 
3. ปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑลดลง 

 
สรุปประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด   
ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จดาน HR  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
 

 
ท่ี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคลอง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1 การสรางวัฒนธรรม
องคกรใหทํางานแบบมี
สวนรวม การทํางานเปน
ทีม และมีการบูรณาการ
รวมกัน 

1. พัฒนา/ปรับเปลีย่นทัศนคติบุคลากรใหม ี
วิสัยทัศ และเขาใจในระบบบริหารราชการ
ยุคใหม 
2. จัดประชุมเพ่ือการรับฟงความคิดเห็น
ของขาราชการในทุกระดับสม่ําเสมอ 

1.ระดับความสําเร็จของการ
ทํางานแบบมีสวนรวมงานบรรลุ 
ผลตามเปาหมาย ทํางานมี
ความสุข 
2. จํานวนครั้งในการประชุม 

5 2561-
2563 
 
 

2 มีการวางแผนและ
บริหารกําลังคน
สอดคลองกับภารกิจ 
และความจําเปนของ
สวนราชการ ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต  

 

1. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังให
เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับ
พนักงาน 
 

1. จํานวนครั้งในการปรับแผน
อัตรากําลัง 
2 . ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนผังเสนทางความ 
กาวหนาใหกับพนักงาน 
 

1 2561-
2563 
 

3 สงเสริมสวัสดิการและสิ่ง
อํ าน วยค วาม ส ะด วก
เพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการ
ภาคบังคับตามกฎหมาย 

 

1.  ใหพนักงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชในการทํางานและใน
ชีวิตประจําวัน 
2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และ
สวัสดิการใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจใน
การทํางาน 
 

1.จํานวนสวัสดิการนอก เหนือ
จากสิ่งท่ีกฎหมายกําหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจของ 
บุคลากรตอการจัดสวัสดิการ 

5 2561-
2563 
 



4 มีระบบการบริหาร
ผลงานท่ีเนนประสิทธิ 
ภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุมคา 

1. มีระบบการประเมินผลงานท่ีเท่ียงตรง 
เช่ือถือได 
2 . มี ก า รติ ด ต าม แ ล ะ ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน อยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 
3 . ยึดประชาชนเปนศูนย  กลางในการ
ทํางาน และบริการ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมตีอระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

3 2561-
2563 
 

5 มีความโปรงใสในทุก
กระบวนการ ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ ยึดระบบ
คุณธรรมเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
ใหกับพนักงาน 
2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการ
บริหารงาน บุคคลอยางสม่ําเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑการ
ตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจของ
ผูบริหารหนวยงานในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือ
ร า ย ง าน เ ก่ี ย ว กั บ ด า น ก า ร
บริหารงานบุคคลไว เพ่ือการ
ตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
4. จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
ค ว า ม ไม โ ป ร ง ใส ด า น ก า ร
บริหารงานบุคคล 

4 2561-
2563 
 

6 สนับสนุนใหขาราชการ มี
การพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ือง มีการแบงปน
แลกเปลีย่นขอมูลความรู  
และพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรยีนรู 

 

1.   มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับ
การพัฒนาความรู  ทักษะ อยางสม่ําเสมอ 
2. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองค
ความรูใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรู 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปน
ระบบและหมวดหมู 
4. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความสําเร็จในการ
เผยแพรองคความรู 
2.  จํานวนองคความรูท่ีไดรับ
การรวบรวม 
3.  รอยละของบุคลากรท่ีมีการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
   

3 2561-
2563 
 

7 มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใน
กิจกรรมและ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารและ
การบริการ 

 

1.   มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมระสิทธิภาพ 
2 .   มี ก าร พัฒ นาความรู ด าน  IT ของ
บุคลากร อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
3.   นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดปริมาณการ
ใชวัสดุครุภัณฑ 
 

1.  จํานวนกิจกรรมดานการ
บริหารงานบุคลากรท่ีใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ใหบริการ 
2.  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
อบรมหรือพัฒนาความรูดาน
เทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ
ลดลง 

2 2561-
2563 
 

 
6.   จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอตอฝายบริหารเพ่ือใหความเห็นชอบ 
       และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ 
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รายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 1 
ความสอด 
คลองเชิง 
ยุทธศาสตร 
 

1.  ปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากําลังให
เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเสนทาง
ความกาวหนาใหกับ
พนักงาน 

1. จํานวนครั้งในการปรับ
แผนอัตรากําลัง 
2.  ระดบัความสําเรจ็ใน
การจัดทําแผนผังเสนทาง
ความกาวหนาใหกับ
พนักงาน 

1.  แผนงานจัดทําแผนผัง
เสนทางความกาวหนา
ใหกับพนักงาน 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 
 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการนําเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใชใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู
ดาน IT ของบุคลากร 
อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
3.   นําเทคโนโลยีมาใช
เพ่ือลดปรมิาณการใชวัสดุ
ครุภณัฑ 
 

1.  จํานวนกิจกรรมดาน
การบริหารงานบุคลากรท่ี
ใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลและ
ใหบริการ 
2.  รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับอบรมหรือพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใช วัสดุ
ครุภัณฑลดลง 

1.  แผนงานสงบุคลากร 
เขารับการอบรมพัฒนา
ความรูดาน IT จากหนวย 
งานภายนอก 
2. แผนงานการจัดทํา
บันทึกทะเบียนประวัต ิ
ดวยคอมพิวเตอร 
3. แผนงานการเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางเว็บไซด 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 
 

ผู บั ง คั บ บั ญ ช า
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งาน ต าม
แผนงาน/โครงการ 

มติท่ี 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(ประเด็น
ยุทธศาสตร 
ท่ี 4) 

1. มีระบบการประเมินผล
งานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได 
2 .  มี ก ารติ ด ต ามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย างต อ เน่ื องและ เป น
รูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเปนศูนย 
กลางในการทํางาน และ
บริการ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีตอระบบ
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอผล
การปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
 

1 .  แผนงานการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ท่ี มี ต อ ร ะ บ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. แผนงานการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

งานการ
เจาหนาท่ี  
 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร 
ท่ี 6) 

1.   มีการจดัอบรมหรือสง
บุคลากรเขารับการพัฒนา
ความรู  ทักษะ อยาง
สม่ําเสมอ 
2. มีการเผยแพร และ
ประชาสมัพันธองคความรู
ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรู
ดวย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องคความรูให เปนระบบ
และหมวดหมู 
4. มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  
 

1.  ระดับความสําเร็จใน
การเผยแพรองคความรู 
2.  จํานวนองคความรูท่ี
ไดรับการรวบรวม 
3.  รอยละของบุคลากรท่ี
มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

1.  โครงการอบรมสัมมนา
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 
2.  แผนงานการเผยแพร
องคความรูในองคกร 
3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรูในองคกร 
4.  แผนงานการจัดทําแผน 
พัฒนาบุคลากร 

งานการ
เจาหนาท่ี 
 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 



มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 4 
ความพรอม
รับผิดดาน
การ 
บริหารงาน
บุคคล 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรม
เปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร ขอมูล
ขาวสารดานการ
บริหารงาน บุคคลอยาง
สม่ําเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑการตัดสินใจ
หรือการใชดุลพินิจของ
ผูบริหารหนวยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเก่ียวกับดาน
การบริหารงานบุคคลไว
เพ่ือการตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมดานคณุธรรม
จริยธรรม 
4.  จํานวนเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับความไมโปรงใส
ดานการบริหารงานบุคคล 
 

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
การใชดุลพินิจและรายงาน
เก่ียวกับดานการ 
บริหารงานบุคคล 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานเทศบาล 
 

งานการ
เจาหนาท่ี 
 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหวาง 
ชีวิตกับการ
ทํางาน 
(ประเด็น
ยุทธศาสตร 
ท่ี 3) 

1.  ใหพนักงานนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการทํางานและใน
ชีวิตประจําวัน 
2. จัดสภาพแวดลอมการ
ทํางาน และสวัสดิการ
ใหกับบุคลากรเพ่ือเปน
แรงจูงใจในการทํางาน 

 

1. จํานวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งท่ี
กฎหมายกําหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการจัด
สวัสดิการ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
2.  แผนงานสํารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรตอ
การจัดสวัสดิการ 
3. โครงการสงเสริม 
สนับสนุนเพ่ือดําเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

งานการ
เจาหนาท่ี 

 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร 
ท่ี 1) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรใหม ี
วิสัยทัศ และเขาใจใน
ระบบบรหิารราชการยุค
ใหม 
2.  จัดประชุมเพ่ือการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ขาราชการในทุกระดับ
สม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของ
การทํางานแบบมีสวน
รวมงานบรรลผุลตาม
เปาหมาย ทํางานมี
ความสุข 
2. จํานวนครั้งในการ
ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมาย 
2.  แผนงานการประชุม
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ระหวางผูบริหารและ 
พนักงาน 

สํานักปลัด ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
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ผลท่ีคาดวาหนวยงานจะไดรับ 
 1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพรอมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 2.   สอดคลองกับนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัด  และองคการบริหารสวนตําบล 

3.   ผูบริหารนําไปเปนเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององคการบริหาร
สวนตําบลเพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายท่ีวางไว 
   
 
 

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


