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ค าน า 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามค าร้องของการ
ปฏิบัติราชการ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
และพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบความส าเร็จ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง ตามแนวทาง “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ HR Scorecard 
โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด ได้แก่ 

  1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
  2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ต าบลเฉลียงเดิมขึ้นอยู่กับต าบลแชะ  เมื่อปี พ.ศ. 2512  ได้ยกระดับขึ้นเป็นต าบลเฉลียง  ค าว่า

เฉลียงเป็นค านามเรียกขานของคนรุ่นเก่า  ซึ่งในสมัยก่อนมีพ้ืนที่เป็นป่าดงดิบ  มีไข้ป่าชุกชุมหากผู้ใดเข้ามาจะเป็น
ไข้เหลืองตาย  จากค าว่า "เหลือง" เพ้ียนเป็น "เหลียง" และอีกประเด็นมาจากสภาพป่าดงเหลือง  จึงกลายมาเป็นชื่อ 
"ต าบลเฉลียง" มาจนถึงทุกวันนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่ 4 ต าบลเฉลียง อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ห่างจากสี่แยกบ้านโคกกรวด ถนนสาย อ าเภอครบุรี – อ าเภอเสิงสาง (ถนนหลวงหมายเลข 224) 
ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 67.40 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 
295 ประมาณ กิเมตรพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา องค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  87.55  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  54,718.75  ไร่ 

การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป

ขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่ งเสริม
การเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งาน
รักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้
ก าหนดเป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  7  งาน  คือ 
     ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป 
     1.2  งานการเจ้าหน้าที่ 
       ๑.3  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
        1.4  งานส่งเสริมการเกษตร 
     1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     1.6  งานสวัสดิการสังคม  
       ๑.7  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชี



ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน งานจัดท าหรือช่วยจัดท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งาน
เกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิซาการด้านการเงินการ
คลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ทีเกี่ยวข้องและทีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  3  งาน  คือ 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
๒.2 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
๒.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

  ๓.  กองช่าง  มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ       
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรถล งานจัดท าประวัติ
การใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการ
ประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม งานจัดท าทะเบียน
ควบคุมการจัด เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ทีเกี่ยวข้องและทีได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  ๒  งาน  คือ 

๓.๑   งานแบบแผนและก่อสร้าง 
๓.๒   งานควบคุมอาคาร 

 ๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา   งาน
พัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา 
งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายงานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษางานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ทีเกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๒  งาน  คือ 

๔.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



   
  5. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน   การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีได้รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี 2566 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จะมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ 

และมีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่

พันธกิจ (Mission) 
 1. บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง 

และความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน 
 2. พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆให้มีภาวะความเป็นผู้น าสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นคนดีมี

คุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริม/สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
กรอบมาตรฐาน 

ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ที่ส านักงาน กพ.
ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบด้วย 

มิติที ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและ
มีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
        มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
   1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
   2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money)   

  



     4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

           มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

         มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่ว น
ราชการ  

         มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วนราชการมี
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน และ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว  
     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  



      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท า
ให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง     
5 มิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การจัดท ายุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลุยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ตามขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย ผู้บริหารเป็น
หัวหน้าคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะท างาน และงานบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ     
โดยคณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานในส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
  2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นค าถาม ดังนี้ 
     3.1 เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ต้องการให้
เกิดข้ึนใน 1 -3 ปีข้างหน้าคืออะไร 
   * กระบวนงาน 
   * คน 
   * ทรัพยากร 
   * ผู้รับบริการ 
     3.2 อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และอยากให้รักษาไว้ต่อไป
หรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 
     3.3 อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลประสบ
ผลส าเร็จ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
     3.4 อะไรบ้างที่งานบริหารงานบุคคลควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวัง
ให้งานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
  สรุปประเด็นค าตอบ การด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 4 ข้อ ได้ดังนี้ 
     1) เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 
3 ปี ข้างหน้า ประกอบด้วย 
   * กระบวนงาน 
      1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
      2. มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
      3. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส านัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



      4. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการ
ปฏิบัติงานที่แท้จริง 
   * คน 
      1. บุคคลมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
      2. มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 
      3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงานได้ใน
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
   * ทรัพยากร 
      1. มีอุปกรณ์ในการท างานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง 
      2. น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
      3. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง 
   * ผู้รับบริการ / ประชาชน 
      1. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
      2. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     2) อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล และอยากจะให้รักษาไว้
ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 
   1. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
   2. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ท างานแบบฉันท์พ่ีน้อง ไม่มีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว 
   3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละต าแหน่ง 
   4. สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   5. มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
   6. มีสวัสดิการให้บุคลากร 
     3) อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประสบผลส าเร็จเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
   1. สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
   2. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   3. การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป 
   4. การกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับส านัก/กอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท างาน 
   5. ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
     4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวัง จึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
   1. การบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   2. พัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
   3. การมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ด ี



   4. เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
   5. ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

  
กรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน (HR) ได้แก่ 
 1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
 2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 การบริหารก าลังคนใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด 

1. อบต.สามารถจัด
อัตราก าลังสอดคล้องกับ
ความจ าเป็นตามภารกิจและ
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
2. มีแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ก าลังคน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ร้อยละ 80 ของส่วน
ราชการมีแผนก าลังคนที่
สอดคล้องกับภารกิจ 
2. ร้อยละ 80 ของส่วน
ราชการมีแผนปฏิบตัิการเพิม่
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการ
ใช้อัตราก าลัง 

1 ปีงปม. 
2564 -
2566 

2 พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาผู้บรหิารและ
หัวหน้างานให้เข้าใจ
หลักการบริหารคน 
2. พัฒนาผู้บรหิารและ
หัวหน้างานให้มีสมรรถนะใน
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง ท่ีไดร้ับการพัฒนา 
2. ร้อยละของผู้อ านวยการ
ส านัก/กองที่ผ่านหลักสตูรด้าน
การบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2 ปีงปม. 
2564 -
2566 

3 ส่งเสริมให้บุคลากรของ
อบต.มีความรู้/ทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

1. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง มีความรู้ ความ
ช านาญในการปฏิบตัิงาน
มากขึ้น 

1. ระดับความส าเร็จ มีการจัด
หลักสตูร โครงการ กิจกรรมได้
ครบทั้ง 5 ด้าน (HR) 

3 ปีงปม. 
2564 -
2566 

4 เสรมิสร้างระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

1. มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

1. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความรู้และเข้าใจเกีย่วกับ
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4 ปีงปม. 
2564 -
2566 

5 ส่งเสริมให้พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

1. พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
ด้านต่างๆ เช่น สวสัดิการ 
สภาพแวดล้อม 
2. เสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรในองค์กร 

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อองค์กร 

5 ปีงปม. 
2564 -
2566 



 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
มิต ิ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

การบริหารก าลังคน
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

1. ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. การก าหนดต าแหน่ง 
เปลี่ยนสายงาน จัด
ต าแหน่งให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ เหมาะสม
กับปริมาณงานและ
ภารกิจ 
2. จัดท าแผนการติดตาม 
ตรวจสอบการบรหิารงาน
บุคคล 

ส านักปลดั 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนงาน/
โครงการ 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 

พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล 
2. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมลูให้มี
ความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย ใช้งานได้
สะดวกรวดเร็ว 

1. แผนงานส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้านการบรหิาร
จากหน่วยงานภายนอก 
2. แผนงานการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ส านักปลดั 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนงาน/
โครงการ 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร 

ส่งเสริมให้บุคลากร
ของอบต. มีความรู้/
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
จนเป็นท่ียอมรับ 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ
อยู่เป็นประจ า 

ส านักปลดั 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนงาน/
โครงการ 

มิติที่ 4 ความ
พร้อมรับผดิ
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล 

เสรมิสร้างระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคลตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. เสริมสร้าง
กระบวนการ
บริหารงานบุคคลให้
โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้

1. สื่อสารและเสรมิสร้าง
ความเข้าใจด้านการ
บริหารงานบุคคลอย่าง
ทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบรับฟัง
ความคิดเห็น การจัดการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ ด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ส านักปลดั 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนงาน/
โครงการ 

 
 
 
 
 
 



 
 

มิต ิ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

ส่งเสริมให้พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง มีคุณภาพชีวิตที่
ด ี

1. จัดกิจกรรม
นันทนาการให้แก่
บุคลากร 
2. ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร 
3. จัดสภาพแวดล้อม 
สวัสดิการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
นอกเหนือท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

1. ส่งเสริมกจิกรรมการ
ออกก าลังกายของ
บุคลากร 
2. จัดกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีใน
องค์กร 
3. จัด/ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
บุคลากร 

ส านักปลดั 
อบต. 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนงาน/
โครงการ 

ผลที่คาดหมายว่าหน่วยงานจะได้รับ 
 1. การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีความพร้อมรับผิดด้านการบริหารงานบุคคล และพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. ผู้บริหารสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายที่วางไว้ 
 
 
   
 

 

 
 


