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คํานํา 
  

องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงํานของรัฐท่ีมารกิจในการส่งเสริมท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งใน
ทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีมีความหลากหลาย
และครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งท่ีจะขาดการ
พัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ ให้ประสบความสําเร็จและถือเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง
เอาไว้เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้
จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์กํารบริหารส่วนตําบลแม่พริกข้ึน โดยได้ดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด้าน ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ได้แก่ 

1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
 2. ประสิทธิภาพของกํารบริหารทรัพยากรบุคคล 

  3. ประสิทธิผลของกํารบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ี
สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์กํารบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
กํารบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จะนําแผนกลยุทธ์กํารบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับ
การจัดทําเพ่ือเป้าหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถ่ิน ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน”  
 
 

คณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM  
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

• วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาเพ่ือ “เป็นองค์กํารบริหารส่วนตําบลท่ีมีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถ่ิน ให้เป็นกลไกใน 
การพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน”  

•พันธกิจ 
1. พัฒนาตําบลแม่พริกให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
3. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรท้องถ่ินให้ทํางานอย่างมืออําชีพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้สามารถส่งมอบ 
บริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน 

•ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 14 กลยุทธ์ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้มี
สมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี 

1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ อบต.
อย่างเป็นระบบ 
1.3 นําการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

2. บุคลากร อบต. มีความเป็นมืออําชีพและ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ให้มีขีด
ความสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ จังหวัด 

 2.2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบต. 

3. อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือ 
ต่อการปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.
สําหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
อบต. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การพัฒนาตําบล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. อบต. มีการบริหารจัดการท่ีดีและมีการ 
ให้บริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน 

1.1 ส่งเสริมกํารบริหารจัดการของ อบต. ตาม
หลักเกณฑ์กํารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1.2 พัฒนาศักยภาพของ อบต. ให้สามารถสนองตอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1.3 ศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา
อบต. 

2. อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพ่ึงพําตนเอง 

2.1 พัฒนาระบบกํารบริหารจัดกํารงบประมาณ
การเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. บุคลํากรของ อบต. มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลํากรของ อบต. ให้สามารถ
ส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. อบต. สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาตําบลแม่พริก 

1.1 สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ อบต. 

 1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรอบต. 
และการสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย 

2. อบต. ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน 2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานท่ีโดดเด่น
ของ อบต. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ

มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซ่ึงกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
 มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
 
�มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การท่ีส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความสอดคล้องและ

สนับสนุนให้อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคนมีขนาดและ

สมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชกการ ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกําลังคน
และมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 

 3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซ่ึงกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจําเป็นต่อความคงอยู่และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 4) มีแผนการสร้างและพัฒนา
ผู้บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ี
ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

�มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR OperationalEfficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมและกระบวนกํารบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหําคัดเลือก การ
บรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

 2) มีระบบฐานข้อมูลด้านกํารบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกต้อง เท่ียงตรง ทันสมัยและนํามาใช้
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
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3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนกํารบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน 

ความคุ้มค่า (Value for Money) 
 4) มีการนําเทคโนโลยีสรสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงกํารบริหารและการบริการ (HR Automation) 
�มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)  

หมายถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิด
ผลดังต่อไปนี้ 

1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ซ่ึงจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ 

 2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับกรรบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วน
ราชการ 

4 )มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มคํ่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกต่างและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงํานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

�มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การท่ีส่วนราชการจะต้อง 
1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านกํารบริหารทรัพยากรบุคคล

ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 

 2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะต้องกําหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ 

�มิติท่ี 5 คุณภาพ ชีวิตและความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการทํางาน หมายถึง 
การท่ีส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
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1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการน ำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชําชน ซ่ึงจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซ่ึง
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 

3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมท่ีจะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องการ 

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยทําให้ส่วน
ราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี
การพัฒนาระบบกํารบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จท้ัง 5 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
ข้ันตอนจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM ตาม
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ท่ี 331/2563 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2563 

ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งต้ัง คณะทํางานดําเนินการจัดการองค์
ความรู้ในองค์กร ซ่ึงคณะทํางานประกอบด้วยดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก     กรรมการ 
3. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  กรรมการ 
4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก   กรรมการ/และเลขาฯ 

คณะทํางานมีหน้าท่ีดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร 
 3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

2. ประชุมคณะทํางาน 
แผนกลยุทธ์กํารบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลแม่พริกท้ังหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการประชุม
คณะทํางาน เพ่ือทบทวนเป้าหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุป
บทเรียนต่างๆ ท่ีได้จากการดําเนินการตามแผนท่ีผ่านมา เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา
การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึง
พอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะทําให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามท่ีได้กําหนดไว้ 
3. คณะทํางานฯ ได้กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อสรุป
ข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และ
ศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เก่ียวข้องการประเมินสถานภาพและ
ผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่าง
ระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรง
เสริมแรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์กํารบริหารทรัพยากรบุคคล 

 3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์กํารบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการบรรลุ
เป้าหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร ์ 
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3.3 การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ของแต่ละเป้าประสงค์ 
3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/โครงการ

รองรับ 
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางต่อนายก อบต. 
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการให้

สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ 
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อๆ ไป 
4. การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ 

4.1 คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซ่ึงได้กําหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา ให้เป็นองค์กรท่ีมี
สมรรถนะสูงจึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มี
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนําการ
จัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรท่ีมีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะ
ทํางานฯ ได้นําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เก่ียวข้อง จากการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์กํารบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผน
ฯ ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 

4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของกํารบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่พริก ในภายภาคหน้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
 
1.1 ด้านกระบวนงาน 

1. นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรม 
บุคลากรหรือความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 

2. มีประมวลคําถามคําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
 
 
 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองค์กรต้องการให้เกิดข้ึนใน 1-3 ปีข้างหน้าคืออะไร 
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  3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงกํารอบรม ชี้แจงให้ 
สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง  
เพ่ือท่ีจะถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 

4. กํารออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 

5.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7.มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8.กระจายอํานาจด้านกํารบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
9.สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการท่ีชัดเจน 
10. ลดข้ันตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากข้ึน 
12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ได้ในทุกด้านทุกกิจกรรม 
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม ใน

หลักสูตรต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง 
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงํานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนงาน

ตนเอง 
17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ และ

บริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ด้านบุคลากร 
  1.พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข 

เก่ง = มีความรู้เป็นท่ียอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการอ่ืน มีความสามารถ มี
ทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นท่ียอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการอ่ืน 

ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ 
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนๆ ในสํานักงาน 
 2.  บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และ

บุคลากร ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
3.บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน

ให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ ได้ 
4. การรักษาบุคลํากรในองค์กร(Retention)โดยมีสิ่งจูงใจ เช่นการกําหนดCareer Pathการจัด

สวัสดิการต่างๆ 
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5. เพ่ิมขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านตํ่างๆ เช่น สวัสดิการ 

แรงจูงใจอ่ืนๆความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
6. จัดหําทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7. เพ่ิมบุคลํากรท่ีมีทักษะเฉพาะด้าน 
8. บุคลากรมีการให้บริการท่ีดีกับผู้ท่ีมาติดต่อ 
9.บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ 
10.มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12. บุคลากรมีความพร้อมในกํารบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
1.3 ด้านทรัพยากร 

1.มีการพัฒนาIT ท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)  
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย

ให้ท้ังระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและเท่า

เทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลํากร (KM)  
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 

• องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
1. องค์กํารบริหารส่วนตําบลแม่พริก ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ในการ 

บริหารงาน 
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง 

แท้จริง 
3. บุคลากรองค์กํารบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
4. สามารถให้บริการแก่ประชําชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออําชีพ 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถ่ินให้เป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการ

พัฒนาตําบลแม่พริก 
7. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก รับฟัง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดําเนินงาน 
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• ประชาชน 
1. ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการดําเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ทําให้การปฏิบัติงานขององค์กํารบริหารส่วนตําบล 

แม่พริกทํางานได้สะดวกยิ่งข้ึน 
3. ประชําชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกํารบริหารงานขององค์กํารบริหารส่วนตําบล 

แม่พริก 
 
 
 

จุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองค์กรมีอยู่ 
1. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน 
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
3. เป็นหน่วยงานท่ีมีพ้ืนฐานการทํางานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีสร้างสรรค์ สามารถสร้างความ 
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
 4. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง 
 
ส่ิงท่ีมุ่งเน้น 
1. การเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
2. เป็นหน่วยงานท่ีค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมเพ่ือกํารบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
3.อะไรบ้างท่ีเป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสําเร็จตาม 
1. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรับเปลี่ยนทัศนคติวิสัยทัศน์ 
ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาความรู้เฉพาะดํ้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 5. การสร้างองค์กรให้“จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ 
 6. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและ
การนําไปใช้ประโยชน์ 
7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัตน์ 

 

3.อะไรบ้างท่ีเป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

2.อะไรบ้างท่ีเป็นจุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีองค์กรท่ีอยู่และยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดีย่ิงๆข้ึน 
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 9. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์”  
10. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
11. สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ 
ทํางาน 
 13. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีได้รับ 
 
 
 
 
1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
 2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
 3. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรมใน 
การบริหารงานบุคคล 

      4.มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 
และเป็นปัจจุบัน 

      5.มีอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ ท่ีสอดคล้องกับแนวโน้ม 
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6. มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลท่ีถูกต้อง ทันสมัย โดยท่ีข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วย 
ตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
 7. การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8. สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งต้ัง (ย้าย) กํารอบรมศึกษา 
ดูงาน 
9. มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจงูใจให้แก่บคุลากร 

 10. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นําในกํารบริหารเปลี่ยนแปลง 
11. การรักษาคนในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention)  
12. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและ 
เพียงพอ 
13. กระบวนการในกํารบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
4.1.2 จากการวิเคราะห์SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวัง) แล้วจึงได้กําหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
 
 

4. อะไรท่ีหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แต่ไม่ได้ทําในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่าน
คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
7. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
10. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
11. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว้ 
12. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
13. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
14. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการ 
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
15. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
16. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม 
 17. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
18. พัฒนาบุคลํากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบกํารบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ 
งานภารกิจอย่างมืออาชีพ 
19. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมินเพ่ือให้ 
สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
20. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
 21. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหําสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางานและ 
บรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การท ำงานเป็นทีม การท ำงานอย่างมีความสุขและ 
งานบรรลุผล 
22. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และ 
นําเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
23. การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
24. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม 
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ประกอบกับข้อมูลท่ี ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารพนักงานส่วนตําบล 

และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็นท่ีคล้ายคลึงกับการระดม
ความคิดเห็นข้างต้น 

 
การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการของ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 1.การจํากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2.แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2.ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออํานวยในการสร้าง

ความก้าวหน้า 
3.นโยบายรัฐบาล 3.โครงสร้างการบริหารงานของ อบต. 
 4.ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรู้ทักษะ 

สมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. จัดทําฐานข้อมูลอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน 1.จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน

(Career Path) 
 2.ระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสร้าง

ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 1.ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูล

บุคลากร 
2.ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2.ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 

3.จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน
(Career Path) 

3.ระดับความสําเร็จ ในการจัดทําแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 

4.การจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู้ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

4.ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการวางแผน
อัตรากําลังและการปรับอัตรากําลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

1.ถูกจํากัดด้านอัตรากําลังจาก พรบ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
35 

2 . บุคลากร มีคว ามพร้ อม ท่ี จะยอมรั บการ
เปลี่ยนแปลง 

2.มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมาจากนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3.บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ โอน(ย้าย)ไป
อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานท่ีมี
ความก้าวหน้ามากกว่า 

 4.อัตรากําลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน สิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1.เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการถ่าย
โอน 

1.จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ีสอดคล้อง
กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าท่ี 

2.บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เป็นไป
ตามกรอบท่ีกําหนด 

2.จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่ 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

1.ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์  วัฒนธรรมในการ ทํา งานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.มีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีสอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2. ร้อยละของบุคากรท่ีได้รับการสรรหาและบรร
จะแต่งต้ังท่ีสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่โดยคํานึงถึง วัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงร้าน/อุปสรรค 

1.ผู้บริหารและบุคลากรของบ อบต.ให้
ความสําคัญ 

1.บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนําไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 

 3.ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 
 

ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1.ต้องพัฒนาความรู้ทักษาด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

1.จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 

2.ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 

2.ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

3.รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการ พ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 

3.จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต. 

 4.การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือสะดวกในการเรียบใช้ข้อมูล 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน IT 

2.จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับการจัดทํา
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศฯและพฤติกรรมของผู้บริหารยุค

ใหม่ท่ีให้ความสําคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.มีโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารท่ี
หลากหลาย ท้ังโครงการภายในและภายนอก 
รวมท้ังโครงการศึกษาดูงานต่างๆ 

1.ผู้บริหารบางส่วนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อยให้
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า 
Competency ของตน 

2.มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล อย่างสมํ่าเสมอ 

2.หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/ไม่ค่อย
น่าสนใน 

 3.ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผู้นําการพัฒนาภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้มี
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 

2. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ท่ี
จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

2. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานเป็น
ผู้ประเมิน 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนา 

2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการสอนงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรื่องไม่

เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับข้าราชการ 
 2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ

ข้าราชการ 
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ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. วางแผนใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดํารงชีวิต 

2. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

 

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการรวมท้ัง
มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลํากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรรวมท้ังมี
การประเมินผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากรองค์กํารบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

2. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ไว้กับหน่วยงาน 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของข้าราชการ 
เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับตําแหน่งของ
บุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานกับ
หน่วยงาน 

2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

 3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการท่ีว่างานราชการมี
ค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทําให้อยากย้าย
ไปสู่หน่วยงานท่ีค่าตอบแทนดีกว่า 
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ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีต่อเนื่องชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัต ิ 

1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 

2.การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืน
เก่ียวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ท ำระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3. จัดส่งอบรมในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย
งานและกํารบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการท่ีมีสมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลํากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้ 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท ำงานให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. ระดับความสําเร็จของการสร้างระบบสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์7: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตําบลแม่พริก 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรมของ
ข้าราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้
วิธีการเดิมๆ ทําให้ไม่น่าสนใจ 

3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
องค์ความรู้ขององค์กร 

4. มีการประกาศนโยบายเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต. 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

 5. คํ่านิยมในกํารท ำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6. ไม่มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม

คุณธรรมของข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



-20- 
ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งข้ึน 

2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชําสัมพันธ์ให้บุคลํากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลํากร
องค์กํารบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของ อบต. 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตํามนโยบายของ อบต. 

3. ร้อยละของบุคลํากรท่ีเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของ อบต. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะ

ประจําตําแหน่ง 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่เปิดโอกาสให้ดําเนินการได้ 

1. ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของ อบต. และสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง (Function Competency) ตามการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

2. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่นการ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

 
ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ
อบต. และสมรรถนะประจําตําแหน่งท่ีสอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่โดย
เปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดทํา 

1. ประชําสัมพันธ์และจัดอบรมกํารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งท่ีสอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งท่ีสอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

2. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. เป็นองค์กรท่ีมีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบเป็น
หมวดหมู่ 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 
 

ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลํากรท้ังท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจํายอยู่
ตามสํานัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น
หมวดหมู่ 

 

3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ
เข้าถึงองค์ความรู้ 

 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ

ความรู้ 
2. องค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจํายอยู่ได้รับการ
รวบรวม 

2. จํานวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลํากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 2. อํานาจการตัดสินใจยังอยู่ท่ีระดับผู้บริหารเป็น

ส่วนใหญ่ 
 3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง

ภาวะผู้นําไม่เพียงพอและไม่ท่ัวถึงบุคลํากรทุกกลุ่ม 
 
 

ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้บุคลากรได้

แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 
2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา 
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สรุปปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จเพ่ือกําหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน 
3. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
 4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ 
ความรู้ทักษะ สมรรถนะในการ
ทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การวางแผนอัตรากําลังและ
ปรับ อัตรากําลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้
เป็นไปตํามกรอบท่ีกําหนด 
3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ี
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าท่ี 
4 .จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับ
วัฒนธรรมการทํางาน ของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม ่ 

1 .สร้างและปรับกระบวน ทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
 2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ี
สอดคล้องกับกํารบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิด ของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  
3 การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 
3. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร 
4. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
5. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรของ อบต. อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ 
ผู้นํา มี วิสัยทัศน์ และ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ท่ีให้ความสําคัญกับ 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency 
ท่ีจําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา
มี วิสัยทัศน์ อย่างเป็น ระบบ และ
ต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กับ ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงาน 

3. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นํา
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 

4. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 
5. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

บุคลากร 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนว
ทางการดํารงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมท้ังมีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สมํ่าเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
6. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
7. คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสํานัก/กอง ท้องถ่ินจังหวัด 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการ
ของบุคลกรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมท้ังมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการทํางานและดํารงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6การ
พัฒนา ระบบสร้างแรง จูงใจ
เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไว้กับ
หน่วยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีต่อเนื่อง
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ
อ่ืน เก่ียวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่า
เทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

1. มีระบบการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการ
ท่ีมีสมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management  
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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 4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคล
ในการทํางาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4 .ปรับปรุงและพัฒนาโค รงการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งข้ึน 
 5. ส่งเสริมและประชําสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 
3 .ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ตรงกับสมรรถนะประจํา

ตําแหน่ง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
2. บุคลํากรในหน่วยงานยอมรับในระบบการ
ประเมินสมรรถนะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 3. มีการประชาสัมพันธ์และจัด
อบรมกํารบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

1. บุคลํากรในหน่วยงานมีทัศนคติท่ีรักการ
เรียนรู้ 
2. มีแผนการจัดการความรู้ 
3. รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู้ 
2. องค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลํากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี10 
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ

ข้าราชการ 

1. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการท่ีเหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างท่ัวถึง 
2. ผู้บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดีส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 2. 
การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีสมรรถนะสูงใน 
การส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน” 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ 
1. พัฒนา อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 

4. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความสําคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2.ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 

3.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ 
บุคลากร อปท. ให้สามารถทํางานแบบมืออําชีพโดยยึดหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 10. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
4.พัฒนาระบบกํารบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้มีศักยภาพในการจัดบริการ
สาธารณะภายใต้หลักกํารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาของ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอําชีพและความมั่นคงในการดํารงชีวิต
เพื่อนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว 
8.ส่งเสริมให้บุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ 
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รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ ์
รายการแผนงาน/โครงการ 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากําลัง อบต. 
2. โครงการกํารวิเคราะห์สภาพ
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะ
งานเฉพาะตําแหน่ง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ผลในระดับต่ํางๆ 

2. จัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ผลในระดับต่ํางๆ 

3. จัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้อง
กับกํารบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 
2. การประเมินผลการ
จัดทําสมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานปรับปรุงแผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต. 
2. แผนงานการหําความต้องการ
ในการฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้นํา
ความรู้และทักษะจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 
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รายการแผนงาน/โครงการ 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม

สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ระดับความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่ 2. โครงกํารอบรมกํารบริ
หารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลัง
กํารอบรมสัมมนา 

6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการอย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การนําหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 

7. การส่งบุคลากรเข้าราบการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นํา 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
 2. จํานวนผู้ผ่านการอบรม 

มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทําฐานข้อมูล
บุคลากร องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้ํานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการจัดทําเป็นฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 
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รายการแผนงาน/โครงการ 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
   2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผ่านช่อง ทางที่หลากหลาย เช่น 
การโทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสํารา 
การส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่
จําเป็นเร่งด่วน การจัดทําแผ่นพับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด ์ 

  

   3. โครงการจัดทําคู่มือการบริหาร 
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

  

 3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

 

มิติที่ 3
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรู้ทักษะ สมรรถนะในการ
ทํางาน 

ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
การดําเนินการ 
 2. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายการแผนงาน/โครงการ 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์

วัฒนธรรมในการทํางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในกํารสร้าง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ค่ํา
นิยม และวัฒนธรรมในการ
ทํางานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงกาสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลํากร 
 2. การส่งบุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตาม
ผล 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT ของบุคลํากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT 
แก่บุคลํากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลํากรหลังจากเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรม 

 4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้นํามีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มี
ภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
ผู้บริหารที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์ 
2. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินโครงการ 

 5. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้ 

1. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา
อบรมในหลักสูตรต่ํางๆ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การประเมินผล
กลุ่มเป้าหมาย 
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รายการแผนงาน/โครงการ 
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 7. หน่วยงานมีแผนการจัดการ

ความรู้ 
ระดับความสําเร็จของจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ 

1.แผนการจัดการความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1.การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 

 8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

1.แผนงานาการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร 

 1.การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลํากรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย 

ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 

มิติที่ 4  
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1.มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
ความโปร่งใสในกํารบริหารงาน
บุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้
ภาคประชําชน/แจ้งเบาะแสเฝ้า
ระวังทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. 
โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชํา
ชน ในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง
ทุจริตฯ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1.การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปร่งใสในกํารบริหารงาน
บุคคล 
2.การประเมินผลโครงการ 

 2. มีการจัดทํารายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่พริก 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลํากร
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่พริก 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลํากรองค์
กํารบริหารส่วนตําบลแม่
พริก 



 
-32- 

รายการแผนงาน/โครงการ 
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 3. ส่งเสริมและประชําสัมพันธ์ให้

บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่ํานิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

1. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่างชีวิต

กับการ
ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการ
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการ
องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
มิติที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1.ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรา กําลัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลัง 

1.2 จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 

2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่ง ที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่ 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อบต.แม่พริก 

2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
อบต.แม่พริก 

2.3 ประชําสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุ
คลํากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา 
สัมพันธ์และการจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 3.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผู้นําให้กับข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 
โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลํากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นํา 

2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอําชีพ 1.1 จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัด
ฐานข้อมูลบุคลากร 
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 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2.1 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน 

1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
ในการทํางานของบุคลํากรให้สอดคล้องกับกํารบ
ริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการทํางานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของ
บุคลากร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลํากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์และ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับ
บุคลากรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของงาน 

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
เช่น Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่
กรมฯสามารถรักษาไว้ได้ 

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการ
จัดการความรู้ 

 6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม 

6.2.1จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
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  6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ

บุคลํากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 
6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

4. ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
มีความโปร่งใส 

1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริก 

1.3.1 ร้อยละของบุคลํากรที่เข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริก 

5. คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทํางาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมี
การประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สวัสดิการของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลํากร 

1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

 


