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คานา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
บริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความสาเร็จ
องค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”โดย
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ 5 ด้าน ที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ได้แก่
1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

บทที่ 1
ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ
1. ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลกระหวะ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 22.88 ตารางกิโลเมตร มีเขต
การปกครองทั้งหมด 5 หมู่บ้าน จานวนประชากรประมาณ 3,755 คน จานวนครัวเรือน 909 ครัวเรือน
ได้จัดแบ่งส่วนราชการภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สานักปลัด (01)
(๒) กองคลัง (04)
(๓) กองช่าง (05)
(1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (01)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล งานเลขานุการของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร
งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงานคุ้มครอง
ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และราชการที่มิได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง
กากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 งาน ดังนี้
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.4 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานกิจการสภา
1.7 งานบริหารงานสาธารณสุข
1.8 งานสวัสดิการสังคม

-2(2) กองคลัง (04)
มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการ
พัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทาบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทาหรือช่วยจัดทา
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลองประจาเดือนและ
ประจาปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดย
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้
2.๑ งานการเงินและบัญชี
2.2 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
(3) กองช่าง (05)
มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งาน
จัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้า งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทาแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง
ประจาปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
งานจัดทา ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานบริการ
ข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
3.๑ งานก่อสร้างและซ่อมบารุง
3.2 งานสารวจและออกแบบ
3.3 งานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง
วิสัยทัศน์ ( Vision)
“บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี
และมีคุณภาพ โปร่งใสได้มาตรฐาน”
พันธกิจ ( Mission)
1. บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง และ
ความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน
2. พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้นาสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเป็นคนดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
4. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

-4บทที่ 2
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
....................................................
องค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม กรอบ
มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สานักงาน ก.พ.กาหนดไว้ ซึ่ง กรอบมาตรฐาน
ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ บริการทรัพยากร
บุคคลดังต่อไปนี้
(1.1) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(1.2) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กล่าวคือ “กาลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความ จาเป็นของ
ส่วน ราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลัง สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการ
กาลังคนและ มีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
(1.3) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซงึ่ กลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะ สูงซึ่งจาเป็นต่อ
ความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ
(1.4) ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน สร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง บันดาล
ใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทางาน
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(2.1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น
การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา
(2.2) ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
(2.3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ งบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสมตลอดจนความคุ้มค่า
(2.4) มีการนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
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หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
(3.1) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วน
ราชการ
(3.2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(3.3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะ ที่จา
เป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
(3.4) การมีระบบการบริหารผลงาน ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ สามารถจ าแนกความแตกต่ า งและจั ด ล าดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสาเร็จหรือผลงาน
ของ ส่วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง
(4.1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล ตลอดจน
การดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน
(4.2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี้ จะต้องกาหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
(5.1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางานระบบงานและ
บรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ การ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่า งเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
(5.2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค บังคับตามกฎหมาย
ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
(5.3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับ ข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะ ช่วยทาให้ส่วน
ราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดาเนินงานด้านการริหาร ทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
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การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ
องค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคลตาม
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย ผู้บริหารเป็น
หัวหน้า คณะทางาน หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะทางาน และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ โดย คณะทางานดังกล่าวมีหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการระดม
ความคิดเห็นของ ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานในส่วนต่างๆในองค์กร เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากร
บุคคล
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุ คคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระหวะ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพ ยากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ
3. จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ดาเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ โดยระดมความคิดเห็นตั้ง เป็นประเด็นและแนวนโยบายการ
บริหารและ ด้านดังนี้
3.1 เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่องค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะต้องการให้ เกิดขึ้นใน
1-3 ปี ข้างหน้าคืออะไร
* งานกระบวนงาน
* อัตรากาลัง/ทรัพยากรบุคคล
* พัฒนาระบบการบริหารจัดองค์ความรู้ในองค์กร
* ผู้รับบริการ/ประชาชน
* ประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
3.2 อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล และอยากจะให้รักษาไว้ ต่อไป
หรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น
3.3 อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วน
ตาบลประสบผลสาเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
3.4 อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทา แต่ไม่ได้ทาในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวัง ให้
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
สรุปประเด็นการดาเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบล 4 ข้อ ได้ดังนี้
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้
1. ด้านกระบวนงาน
(1) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(2) มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(3) มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสานัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม ตามผล
การปฏิบัติงานที่แท้จริง
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(1) ปรับโครงสร้างอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
(2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม
(3) มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ
(4) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(5) จานวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดองค์ความรู้ในองค์กร
(1) มีอุปกรณ์ในการทางานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง
(2) นาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
(3) พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
(4) มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง
4. ด้านการให้บริการ/ประชาชน
(1) ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
(2) บริการประทับใจไม่เลือกปฏิบัติและมีความโปร่งใสประชาชนมีความพึงพอใจ
(3) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะและอยากจะ ให้รักษาไว้ต่อไป
หรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น
(1) ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
(2) บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ทางานแบบฉันท์พี่น้อง
(3) บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละตาแหน่ง
(4) สภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
(5) มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง
(6) มีสวัสดิการให้บุคลากร
3. อะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ ประสบ
ผลสาเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
(1) สร้างจิตสานึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
(2) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(3) การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) การกระจายอานาจการตัดสินใจไปสู่ระดับสานัก/กองเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ทางาน
(5) ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

-84. อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทา แต่ไม่ได้ทาในช่วงที่ผ่านมา หรือท่าน คาดหวังให้
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
1) มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน
2) มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่าเสมอ
3) ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
4. กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากข้อ 1 -4 จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมีการ
บูรณาการร่วมกัน
3. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
5. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการบริการ
6. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
7. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
1. ด้านโครงสร้าง (จุดแข็ง)
- มีการแบ่งส่วนงานโดยกาหนดอานาจหน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบ ทุกด้าน
- การบริหารงานเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการประสานงานส่วนราชการและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด
- มีการกากับดูแลการปฏิบัติทุกภารกิจ
ด้านโครงสร้าง (จุดอ่อน)
- ลักษณะการทางานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนราชการมากกว่าการทางานในภาพรวมของ อบต. - ไม่มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ
- บางภารกิจอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่จึงไม่สามารถทาได้
2. ด้านการบริการ (จุดแข็ง)
- การดาเนินงานของ อบต. มีระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - มีการแบ่งงานชัดเจน
มีการมอบอานาจการตัดสินใจตามสายงาน
- มีการกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้คอยให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
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- การถือปฏิบัติตามระเบียบบางเรื่องมีแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน
- ระเบียบกฎหมายที่กาหนดแนวทางปฏิบัติบางเรื่องทาให้ล่าช้า
3. ด้านบุคลากร (จุดแข็ง)
- พนักงานส่วนใหญ่มีความสามารถในการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่
- พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
- พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
- มีการกาหนดแผนอัตรากาลังของพนักงาน อบต.และพนักงานจ้างตามโครงสร้าง
ด้านบุคลากร (จุดอ่อน)
- จานวนพนักงานและลูกจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานเนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ - พนักงานจ้าง
ของ อบต.ไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
4. ด้านงบประมาณ (จุดแข็ง)
- - มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงาน
- สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
- การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านงบประมาณ (จุดอ่อน)
- การจัดทาโครงการบางประเภทมีข้อจากัดเรื่องกฎหมายและระเบียบ
- การจัดทางบประมาณด้านการลงทุนในโครงการก่อสร้างต่างๆ ไม่สอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนา
- งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา มีอยู่อย่างจากัดและไม่เพียงพอ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อุปสรรค)
- ขาดอุปกรณ์สื่อสารที่ครอบคลุมพื้นที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (โอกาส)
- ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว
2. ด้านการเมือง (อุปสรรค)
- ภารกิจถ่ายโอนให้ อบต. ไม่ชัดเจน
- ภารกิจถ่ายโอน แต่งบประมาณดาเนินการไม่มี
ด้านการเมือง (โอกาส)
- อบต.สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ –
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอานาจหน้าให้แก่ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ในการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน
2. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
4. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
5. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และ
มีการบูรณาการร่วมกัน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ
1. ค่านิยมในการทางานของผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในทุกระดับสม่าเสมอ
และผู้ใต้บังคับบัญชา
2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. 2. ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา
3. ขาดการทากิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง
และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศ
และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่
2. กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่
ชัดเจน
3. มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่าเสมอ
เป้าประสงค์
1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศน์และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุค
ใหม่
2. จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่าเสมอ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารและพนักงานให้ความสาคัญ
2. ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการทางานของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
3. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการทางานแบบมีส่วน
ร่วม งานบรรลุผลตามเป้าหมาย ทางานมีความสุข
2. ผลการประเมินในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของ
ส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
และรัฐบาล
2. วิเคราะห์อัตรากาลังในการจัดแผนอัตรากาลัง
ให้ เหมาะสม กับภารกิจ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ข้อจากัดงบประมาณด้านการบริหารงาน
บุคคล
2. อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสม 1. จัดทาแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
กับ ภารกิจ
พนักงาน
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1. จานวนครั้งในการปรับแผนอัตรากาลัง
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน

เป้าประสงค์
1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้
เหมาะสม กับ ภารกิจ
2. จัดทาแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค
บังคับตามกฎหมาย
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริหาร
1. ข้อจากัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล
2. ปัญหาหนี้สินของพนักงาน
2. จัดสภาพแวดล้อมการทางาน และสวัสดิการ
ให้กับ บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทางาน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. กาหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้างชีวิตที่ดี กับ 1. นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ข้าราชการ
2. สนับสนุนงบประมาณ
เป้าประสงค์
1. ให้พนักงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการทางานและใน
ชีวิตประจาวัน
2. จัดสภาพแวดล้อมการทางาน และ
สวัสดิการให้กับ บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การทางาน

ตัวชี้วัด
1. จานวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมาย กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ จัด
สวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกาหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางานและ
บริการ
3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรงเชื่อถือ
ได้

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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1. จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ
ให้กับบุคลากร
2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์
1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือ
ได้
2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางาน และ
บริการ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผล
การ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น
แนวทาง ในการดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับ พนักงาน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. กาหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนว
ทางการ ดาเนินงานให้ชัดเจน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการดา เนิน
งาน ไม่ชัดเจน

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการกระบวน
บริหาร ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารงาน บุคคลอย่างสม่าเสมอ

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารงาน บุคคลอย่างสม่าเสมอ

ตัวชี้วัด
1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้าน
การ บริหารงานบุคคลไว้เพื่อการตรวจสอบ
3.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
4. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้าน การบริหารงานบุคคล

-13ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่
เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ
2. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนา ความรู้ ทักษะ อย่างสม่าเสมอ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
2. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่
เป้าประสงค์
1. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนา ความรู้ ทักษะ อย่างสม่าเสมอ
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ให้กับ บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
3. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และ หมวดหมู่
4. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

แรงต้าน/อุปสรรค
1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่ง การเรียนรู้
2. ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู้
3. บุคลากรขาดความสนใจ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้
2. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ เก็บ 1. ข้อจากัดด้านงบประมาณ
ข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
2. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี อย่างสม่าเสมอ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

