
หน้า 1 
 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564-2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์
    มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะ
สูงในการส่งเสริมท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารงานบุคคล ให้
เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อยา่งยั่งยืน” 

1.  พัฒนา อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2.  ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
3.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถท างานแบบ
มืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ          
5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
6.  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 
7.  ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับ
การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถ
ทักษะประกอบอาชีพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความเข้มแข็งของครอบครัว 
8.  ส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
ในการด ารงชีวิต 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหารงานบุคคล 
2.การพัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิตของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
3.การพัฒนาด้านความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน 
4.การพัฒนาด้านความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน 
5.การพัฒนาคณุภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 
6.การพัฒนาด้านอัตราก าลังและการบริหารงานอัตราก าลัง 
7.การพัฒนาด้านการสร้างและพฒันาระบบการบริหารจัดการ
องค์ความรู ้

 
 
 



หน้า 2 
 

 
รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง

การบริหารงานบุคคล 
 

1. การปรับปรุงโครงสรา้ง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสร้าง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง 
 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตามผลใน
ระดับต่างๆ  
2. การประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินการหรือปัญหาต่างๆ 

2. ประชาสัมพันธ์และจัด
อบรมสมัมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
ประชา -สัมพันธ์และการจดั
อบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่

1. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร 
 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลังการ
อบรมสมัมนา 

3. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้น า 

1. แผนการพัฒนาบุคลากร งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม  
2. จ านวนผูผ้่านการอบรม 

2.การพัฒนาประสิทธิภาพ
และผลผลิตของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท าฐานข้อมลูบุคลากรให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมลู
บุคลากร  

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงาน/ฝ่าย 
ในกองการเจ้าหน้าที ่
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

2. จัดท าฐานข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ี
ได้รับการจัดท าเป็นฐานข้อมลู
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ 

3.  มีการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่  

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

1.  แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่  

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ 



หน้า 3 
 

 
รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 4. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะใน
การท างาน 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
จัดท าสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง 
 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการ 
 

3.การพัฒนาด้านความโปร่งใส่
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนงานในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปร่งใส 

1. แผนงานการจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพื่อ
กระตุ้นให้ภาคประชาชน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 

 2. มีการจัดท ารายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1. แผนงานการจัดท า
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 3. ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์
ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจ
และปฏิบตัิตามค่านิยมของ
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสรมิและ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัตติามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
4.การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต

และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ

การท างาน 

1. การจดัท าแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลากรใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สวัสดิการของบุคลากรกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น 

1. การจดัท าแผนสวัสดิการบุคลากร  งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลและพัฒนาแผน
สวัสดิการ 

2.  การส่งเสรมิและสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการท างานและด ารงชีวิต 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การท างานและด ารงชีวิต 

3.  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากร 

5.การพัฒนา
ด้านอัตราก าลัง
และการ
บริหารงาน  

 

1. การปรับปรุงอัตราก าลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจบุัน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
อัตราก าลัง 

1. แผนงานปรับปรุงอัตราก าลัง 
อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
ก าลังคนและจัดท าคณุลักษณะงาน
เฉพาะต าแหน่ง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตามผลใน
ระดับต่างๆ  
2. การประสานงานกับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินการหรือปัญหาต่างๆ 

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความกา้วหน้าให้
ชัดเจน  (Career Path) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า  (Career 
Path) 

1. แผนงานการสรา้งเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งในกรม
และหน่วยงานภายนอก 

3. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม ่

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

1. โครงการจัดท าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งท่ี
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหนา้ของการด าเนินการ 
2. การประเมินผลการจัดท า
สมรรถนะ 
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รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
6.การพัฒนา
ด้านการสร้าง
และพัฒนา
ระบบการ

บริหารจดัการ
องค์ความรู ้

1. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  ระดับความส าเร็จของจดัท าแผนการ
จัดการความรู ้

1. แผนการจัดการความรู้  งานการเจา้หน้าที ่ 1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการ 

2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ไดร้ับการ
รวบรวม 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้
ในองค์กร 

ส านักงานปลัด 1. การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ดร้วบ รวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นไดเ้รียนรู้ด้วย 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู ้

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู ้ งานการเจา้หน้าที ่
ส านักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู ้

 
 
 

                                                 ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติ       
                      (นายอับดุลเลาะ  คาเล็มดาเบะ) 

                                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                        
                       

 


