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บทนํา 
 

องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง
ในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีก
หนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบ
ความสําเร็จ และถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตําบล    
แม่พริก ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกข้ึน โดยได้
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด้าน ท่ีสานักงาน ก.พ. กําหนด ได้แก่ 

1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ี
สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับการจัดทํา 
เพ่ือเป้าหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีสมรรถนะ
สูงในการส่งเสริมท้องถ่ิน ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน” 

 
คณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
1. วิสัยทัศน์ 

“ ประชาชนอยู่ดี  กินดี  มีความสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. พันธกิจ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  กําหนดพันธกิจ ดังนี้ 

1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคติดต่อ 
2. ประชาชนได้รับการบริการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี  ได้แก่  ระบบการคมนาคม    

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ปราศจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. ประชาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกครัวเรือนและและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและพัฒนาท้องถ่ิน 
6. สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ 
7. สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. พัฒนาบุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําให้มีประสิทธิภาพ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

4. เป้าประสงค์ 
 1. ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคติดต่อ 

2. ให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี ได้แก่ ระบบการคมนาคม 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ปราศจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม 
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3. ทําให้เขตองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในภาคบังคับทุกครัวเรือน  และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ  

ท่ีสูงข้ึน                            
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและพัฒนาท้องถ่ินให้มากข้ึน 
6  จัดให้มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และทางระบายน้ําเสียของชุมชนให้ครอบคลุมทุก

หมู่บ้าน 
7. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบล 
8. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ 
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
10. ประชาชนมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

5. กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการคมนาคม  ท้ังทางบก  ทางน้ํา 
 2. พัฒนาการไฟฟ้าสาธารณะ 
 3. พัฒนาการระบายน้ํา 
 4. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภคได้แก่ บ่อบาดาล สระ ประปา บ่อน้ําต้ืน เป็นต้น 
 5. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ได้แก่เหมืองฝาย อ่างเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลอง คลองส่งน้ํา  เป็นต้น 
 6. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
 7. ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
 8. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 10. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   
 11. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
 12. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 13. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 14. การควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
 15. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน   และประชาชน     

16. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 17. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 18. ส่งเสริมการป้องกันการทําลาย การบําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรูปประชาคม 
 20. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 21. พัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส่วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้  
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 22. พัฒนารายได้  โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมท้ังระบบการจัดเก็บภาษี 
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 23. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
 24. การให้บริการแก่ประชาชน   
 25. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
 26. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเท่ียว 
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บทท่ี 2 
การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน

ความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (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

สนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคนมีขนาดและ

สมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการ
กําลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 

3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซ่ึงกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจําเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การ
บรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกต้อง เท่ียงตรง ทันสมัย และ
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
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3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ้มค่า (Value for Money) 

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซ่ึง
จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ 

2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 

4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกต่างและจัดลําดับ
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด 
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
และผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การท่ีส่วนราชการจะต้อง 
1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

การดาเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลัก
สิทธิมนุษยชน 

2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะต้องกําหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน หมายถึง 
การท่ีส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงาน และ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
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3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมท่ีจะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องการ 

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยทําให้
ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้อง
มีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จท้ัง 5 มิติ 
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บทท่ี 3 
ข้ันตอนจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM ซ่ึง

คณะทํางานประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก    ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก    กรรมการ 
3. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  กรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  กรรมการ/และเลขาฯ 
คณะทํางานมีหน้าท่ีดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
2. ประชุมคณะทํางาน 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลแม่พริก ท้ังหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการประชุม
คณะทํางาน เพ่ือทบทวนเป้าหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุป
บทเรียน ต่าง ๆ ท่ีได้จากการดําเนินการตามแผนท่ีผ่านมา เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การ
สรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก 
ความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะทาให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามท่ีได้กําหนดไว้ 

3. คณะทํางานฯ ได้กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีข้อสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และผู้เก่ียวข้องการประเมิน
สถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และ
การวิเคราะห์แรง เสริมแรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการบรรลุ
เป้าหมาย และจัดลาดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
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3.3 การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนงาน/โครงการ
รองรับ 

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต. 
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ 

ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ 
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป 
4. การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ 
4.1 คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซ่ึงได้กําหนด

วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา ให้เป็นองค์กรท่ีมี
สมรรถนะสูง จึงทาให้เห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ
นําการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงต้อง
มีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรท่ีมีความสามารถตาม
วิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทํางานฯ ได้นําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และ
ผู้เก่ียวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 
เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 

4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกใน
ภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองค์กรต้องการให้เกิดข้ึนใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คือ
อะไร 

1.1 ด้านกระบวนงาน 
1.นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การ

ฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
2.มีประมวลคําถาม-คาตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทําให้

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3.การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจง

ให้ สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง 
เพ่ือท่ีจะถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 
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4.การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 

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

ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม 
13.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
14.มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม ใน

หลักสูตรต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง 
15.กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16.ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนงาน

ตนเอง 
17.ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18.มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ และ

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

เก่ง = มีความรู้เป็นท่ียอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการอ่ืน มีความ สามารถ มีทักษะ 
ศิลปะในการประสานงานเป็นท่ียอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วน ราชการอ่ืน 
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ 
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืน ๆ ในสานักงาน 

2.บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และ
บุคลากร ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3.บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ ได้ 

4.การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การจัด
สวัสดิการต่าง ๆ 

5.เพ่ิมขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ 
แรงจูงใจอ่ืนๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

6.จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7.เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะด้าน 
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8.บุคลากรมีการให้บริการท่ีดีกับผู้ท่ีมาติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ 
10.มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
11.บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12.บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13.ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
1.3 ด้านทรัพยากร 
1.มีการพัฒนา IT ท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2.นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
3.มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 

ให้ท้ังระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 
4.สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ

เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5.นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
1.องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ในการ

บริหารงาน 
2.สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง

แท้จริง 
3.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
4.สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5.องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จะต้องดาเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6.มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถ่ินให้เป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการ

พัฒนาตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง 
7.องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกรับฟัง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการ

ดําเนินงาน 
ประชาชน 
1.ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสานึก และการเข้าร่วมในการดําเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
2.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก ทํางานได้สะดวกยิ่งข้ึน 
3.ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก 
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2.อะไรบ้างท่ีเป็นจุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดีย่ิงๆ ข้ึน 
จุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองค์กรมีอยู่ 
1.บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 
2.การเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถ่ิน 

ให้แก่ประชาชน 
3.มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถ่ิน และเป็นท่ี

ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
5.มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน 
6.ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7.มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
8.เป็นหน่วยงานท่ีมีพ้ืนฐานการทางานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทางานท่ีสร้างสรรค์ สามารถสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
9.มีข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่าหน่วยงานอ่ืน 
10.ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง 
ส่ิงท่ีมุ่งเน้น 
1.การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.เป็นหน่วยงานท่ีค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
3.มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายท่ัวประเทศ 
3. อะไรบ้างท่ีเป็นส่ิงท้าทายหรือส่ิงท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรประสบ

ผลสําเร็จตามเป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 
1.การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
3.สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4.พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5.การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ 
6.การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและ

การนําไปใช้ประโยชน์ 
7.บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8.มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไปในยุค

โลกาภิวัฒน์ 
9.การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
10.สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
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11.สร้างจิตสานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12.จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทํางาน 
13.บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีได้รับ 

4. อะไรท่ีหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แต่ไม่ได้ทําในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่าน 
คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 

1.ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2.พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
3.ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม

ในการบริหารงานบุคคล 
4.มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ

และ เป็นปัจจุบัน 
5.มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ ท่ี

สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6.มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลท่ีถูกต้อง ทันสมัย โดยท่ีข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วย

ตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
7.การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8.สร้างขวัญกาลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งต้ัง (ย้าย) การอบรมศึกษา

ดูงาน 
9.มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่

บุคลากร 
10.สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นาในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11.การรักษาคนในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
12.การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส 
13.มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและ

เพียงพอ 
14.กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4.1.2 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
ลําดับ      ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1 การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
4 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
7 การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
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ลําดับ      ประเด็นยุทธศาสตร์ 
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง 
10 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11 การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12 การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13 การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14 การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจาตําแหน่ง 
16 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17 กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วธิีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม และการ

เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21 สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
23 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและงาน
ภารกิจอย่างมืออาชีพ 

24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมิน เพ่ือให้
สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

25 กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัต ิแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
26 สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางาน และ

บรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุข และงาน
บรรลุผล 

27 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และนํา
เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

28 การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบกับข้อมูลท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็นท่ีคล้ายคลึงกับ
การระดมความคิดเห็นข้างต้น 

 

13 



 

การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการกําหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 
3. นโยบายรัฐบาล 
 
 

1. การจํากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออํานวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า 
3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ. 
4. มาตรการจํากัดกลังคนภาครัฐ 
5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรู้ทักษะสมรรถนะ
เฉพาะตําแหน่ง 
6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากําลังท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทําฐานข้อมูลอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

1. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Career Path) 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ 
ชัดเจน (Career Path) 
4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 
3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้าง 
เส้นทางความก้าวหน้า 
4. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ 
ประจําตําแหน่ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการ 
วางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง 
ให้เหมาะสมกับภารกิจ 
2. บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลง 
 

1. ถูกจํากัดด้านอัตรากาลังจากการปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม 
2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย) 
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ 
หน่วยงานท่ีมีความก้าวหน้ามากกว่า 
4. อัตรากําลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ 
ถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้ 
เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด 
 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ีสอดคล้อง 
กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าท่ี 
2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม 
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
บริหารราชการแนวใหม่ 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร 
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีสอดคล้องกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

1. ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทํางานให้ 
เหมาะสมกับภารกิจ 
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการสรรหาและ 
บรรจุแต่งต้ังท่ีสอดคล้องกับการบริหาร ทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง วัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร 
ยุคใหม่ท่ีให้ความสําคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารท่ี 
หลากหลาย ท้ังโครงการภายในและภายนอก 
รวมท้ังโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการโดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสมํ่าเสมอ 
 

1. ผู้บริหารบางส่วนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย 
ให้ความสําคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา 
Competency ของตนเอง 
2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/ 
ไม่ค่อยน่าสนใจ 
3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ 
ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
ผู้นาการพัฒนาภาวะผู้นํา วิสยัทัศน์ อย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา 
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ท่ี 
จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นาให้มี 
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารท่ีเข้ารับการ 
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 
3. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ท่ี 
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน 
ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ 
พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

1. ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนา 
2. จานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการ 
สอนงาน 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ไว้กับหน่วยงาน 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินให้การสนับสนุน 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานกับ 
หน่วยงาน 
 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ 
ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
ตําแหน่งของบุคลากร 
2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 
3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการท่ีว่างานราชการ 
มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทาให้ 
อยากย้ายไปสู่หน่วยงานท่ีค่าตอบแทนดีกว่า 

 
ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีต่อเนื่องชัดเจน 
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับ 
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย 
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง 
ต่อเนื่อง 

1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ 
ต่อเนื่องชัดเจน 
2. ทําระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ 
เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการท่ีมีสมรรถนะ 
สูง เช่น Talent Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มีความ 
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ี อบต.ฯ 
สามารถรักษาไว้ได้ 
2. ระดับความสําเร็จของการสร้างระบบสร้าง 
แรงจูงใจในการทํางาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 7: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถ่ิน 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ 
ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
ของข้าราชการ 
3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ 
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 

1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้ 
วิธีการเดิมๆ ทําให้ไม่น่าสนใจ 
3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 
องค์ความรู้ขององค์กร 
4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
อย่างชัดเจน 
5. ค่านิยมในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
6. ไม่มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม 
คุณธรรมของข้าราชการ 

 
ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
การทํางาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
บุคลากร 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ 
หลากหลายยิ่งข้ึน 
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
และปฏิบัติตามค่านิยมของ อบต. 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 
บริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
และปฏิบัติตามค่านิยมของ อบต. 
 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน 
จริยธรรมของ อบต. 
3. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าใจและปฏิบัติตาม 
ค่านิยมของ อบต. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ 
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดําเนินการได้ 
2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้ 
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหม่ 
 

1. ยังไม่ได้ดําเนินการจัดําาสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของ อบต. และสมรรถนะ 
ประจําตําแหน่ง (Function Competency) 
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
2. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น 
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ 
อบต. และสมรรถนะประจําตําแหน่งท่ีสอดคล้อง 
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ 
จัดทํา 

1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะประจําตําแหน่งท่ีสอดคล้องกับการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
2. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ 
บุคลากรในหน่วยงาน 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจําตําแหน่งท่ีสอดคล้องกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
2. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และ 
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
ใหม่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. เป็นองค์กรท่ีมีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
เป็นหมวดหมู่ 
3. บุคลากรขาดความสนใจ 
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ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจายอยู่ 
ตามสํานัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น 
หมวดหมู่ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรท้ังท่ี 
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 
เข้าถึงองค์ความรู้ 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 
2. องค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจายอยู่ได้รับการ 
รวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้รวบรวมแล้ว 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

1. ระดับความสําเร็จของจัดทาแผนการจัดการ 
ความรู้ 
2. จํานวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการรวบรวม 
3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 

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

1. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 
2. อํานาจการตัดสินใจยังอยู่ท่ีระดับผู้บริหารเป็น 
ส่วนใหญ่ 
3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับการ 
สร้างภาวะผู้นําไม่เพียงพอและไม่ท่ัวถึง 
บุคลากรทุกกลุ่ม 

 
ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการ 
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้บุคลากรได้ 
แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา 
ให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา 
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา 
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 
2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ 
ผู้นํา 
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สรุปปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จเพ่ือกําหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
 

1. จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจบุนั 
2. จัดทาแผนสร้างความก้าวหนา้ (Career Path) ให้
ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจงูใจในการทางานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบนั 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจบุัน 
3. จัดทาแผนสร้างความก้าวหนา้ 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดทารายละเอียดเก่ียวกับ ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
การวางแผนอัตรากําลังและ
ปรับอัตรากําลงัให้
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

1. เพิ่มอัตรากําลังผูป้ฏิบัตงิานตามภารกิจการถ่าย
โอน 
2. บริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากําลังให้เป็นไป
ตามกรอบที่กําหนด 
3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที ่
4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวฒันธรรมการ
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่ 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วฒันธรรม
ในการทางานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดย 
คํานึงถึงวฒันธรรมความคิดของบุคลากร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การปฏิบัติงานดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนนุด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบเทคโนโลยี
จากภายนอก 
4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ตําแหน่ง 
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสาํคัญและผลักดนัให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีส่ามารถนามาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างแท้จริง 
7. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต. 
8. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงาน
บุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อยา่งเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการปฏิบัติงานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้
นา มีวิสัยทัศน ์และ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ให้ความสําคัญกับ 
 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนาภาวะผู้นา 
วิสัยทัศน ์อย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จําเป็นและต้องการในการเปน็ผูบ้ริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผูน้ําให้มี
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผูบ้ริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากข้ึนเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
เช่น ผู้ใต้บังคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน เป็นผูป้ระเมิน 

1. การพัฒนาผูบ้ริหารให้มีภาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน ์อย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ําและ
ผู้ปฏิบัตงิานควบคู่กันไป 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของบุคลากร 
 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการดาํรงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวสัดิการต่างๆ 
4. จัดทาแผนสวัสดิการของข้าราชการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของข้าราชการ รวมท้ังมีการ

ประเมินผลเป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอ 
5. สนบัสนุนงบประมาณเพิ่มมากข้ึน 
6. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
เน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม 
7. คณะทาํงานด้านสวสัดิการข้าราชการของ 
อบต.ควรมีตัวแทนจากทุกฝา่ย เช่น ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารสานัก/กอง  

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ   
บุคลกรให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็น
ระยะอย่างสมํ่าเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนบัสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพสงูไว้กับ
หน่วยงาน 

 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากาลังท่ีตอ่เน่ือง ชัดเจนและ
เกิดผลในทางปฏิบัต ิ
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืน เก่ียวกับ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 
3. จัดหลักสตูรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับสายงาน
และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่างต่อเน่ือง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงตอ้งมีความต่อเน่ือง
ชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึง่ข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 
2. มีระบบสร้างแรงจงูใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่พนักงาน 
 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลในการ
ทํางาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
4. ปรับปรุงและพฒันาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ยิ่งข้ึน 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านยิมขององค์กร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร อบต. 
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ อบต. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
 

1. มีการจัดทาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับในระบบการประเมิน
สมรรถนะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหน่งท่ี
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม ่

2. มีการปรับปรุงแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ. 
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่9 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

 

1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการเรียนรู้ 
2. มีแผนการจัดการความรู้ 
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ไดร้วบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที1่0 
การพัฒนาภาวะผู้นาํให้กับ
ข้าราชการ 

 

1. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นาํให้กับข้าราชการที่
เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ข้าราชการในหน่วยงานได้
เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง 
2. ผู้บงัคับบญัชาเห็นความสาํคัญและยินดสี่งบุคลากร
ในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูน้ําให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นาําให้กับข้าราชการ 
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แผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน 

 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 

 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสรา้งและ
อัตรากําลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพกําลังคนและ
จัดทาคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหน่ง 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประชุมเพื่อตดิตามผลใน
ระดับต่างๆ 
2. การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการดาเนิน
การหรือปัญหาต่างๆ 

2. จัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career 
Path) 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 

 

1. แผนงานการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 
2. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการ 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประชุมเพื่อตดิตามผลการ
ดําเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกรมและ
หน่วยงานภายนอก 

3. จัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม ่

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม ่

1. โครงการจัดทาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐัแนวใหม่ 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินการ 
2. การประเมินผลการจัดทํา
สมรรถนะ 

 
4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

1. แผนงานการหาความต้องการในการ
ฝึกอบรม 
2. แผนงานการส่งเสริมให้นาความรู้และ
ทักษะจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ 

 

มิติที่ 1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบรหิารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความสําเร็จของการ
ประชาสมัพันธ์และการจัดอบรม
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่
2. โครงการอบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประเมินผลโครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 

 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะ
ผู้นําให้กับข้าราชการ 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การนําหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสตูรหลังจากการ
นําไปใช้ 

 

 

7. การส่งบุคลากรเข้ารบัการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นํา 

 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

 
งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
2. จํานวนผู้ผ่านการอบรม 
 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากร 

 

1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร  

 
งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กลุ่มงาน/ฝ่าย ในกองการ
เจ้าหน้าที่ บริษัทที่ปรึกษา 
2. การประเมินผลความถูกต้องของ
ระบบ 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของ
การบริหาร
ทรัพยากร บุคคล 

 
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการจัดทําเป็นฐานข้อมลู
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง ทางที่
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่
จําเป็นเร่งด่วน การจัดทาวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซด ์
3. โครงการจัดทําคู่มือการบริหาร งาน
บุคคลของข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สานักงานปลัด 

 

1. การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนาระบบ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1. แผนงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการสรร
หา 

1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรู ้ทักษะ สมรรถนะในการ
ทางาน 

 

ร้อยละความสาํเรจ็ของการจัด
ทาสมรรถนะประจําตาํแหน่ง 

 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มงาน 
(Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
บุคคลของอบต. 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามผลการดําเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู 

 
2. การสร้างและปรับกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรมในการทางาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการสร้าง
และปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ทํางานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

 

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานอื่นๆ 
3. การประชุมเพื่อตดิตามผล 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT ของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะดา้น IT แก่
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะของ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

มิติที่ 3
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มภีาวะ
ผู้นา มีวิสยัทัศน์ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

 

ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มี
วิสัยทัศน์ 
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตามหลักสตูร
ภาวะผู้นํา 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประเมินผลผู้บริหารที่ไดร้ับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ 
2. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนิน
โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
5. จัดให้มีระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะ
ผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จํานวนบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสอนงาน 

 

1. แผนงานการสร้างระบบการสอนงานใน
หน่วยงาน (Coaching) 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การติดตามประเมินผลการสอน
งาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนา 

6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงที่ อบต.ฯ สามารถ
รักษาไว้ได ้

 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง 
(Talent Management) 
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษาอบรมใน
หลักสตูรของสถาบัน หน่วยงานภายนอก 
3. โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่และ
รับโอน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุม่ เป้าหมาย 

 

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู ้

 

ระดับความสําเร็จของจัดทํา
แผนการจัดการความรู ้

 

1. แผนการจัดการความรู ้

 
งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินการ 

 
8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจาย
อยู่ได้รบัการรวบรวม 

 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

 

1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ใน
องค์กร 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การรวบรวมองค์ความรู้จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบ รวมแล้วให้กับบุคลากรอื่น
ได้เรียนรูด้้วย 

 

ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู ้

 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู ้

 
งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู ้
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
1. มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปร่งใส 

 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจรติและประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจรติฯ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 

 

2. มีการจัดทํารายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการจัดทา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐานจรยิธรรม
ของบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

มิติที่ 4 
ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

3. ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยมของ อบต. 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของอบต. 

 

1. โครงการส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติามค่านิยมของ
อบต. 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประเมินผลโครงการส่งเสรมิ
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของอบต. 

มิติที่ 5  
คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การทํางาน 

 

1. การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการของบุคลากร 

 

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการบุคลากร  

 
งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประเมินผลและพัฒนาแผน
สวัสดิการ 

 

 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทางานและ
ดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการส่งเสรมิ
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประเมินผลโครงการส่งเสรมิ
สนับสนุนให้นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

 

1. การประเมินผลโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
1.1 การปรบัปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
1.2 จัดทําแผนสรา้งเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ให้
ชัดเจน 

1.1.1 ระดบัความสําเรจ็ในการปรบัปรุงโครงสร้างและอัตรากา
ลัง 
1.2.1 ระดบัความสําเรจ็ในการจัดทาแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 

 

2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสมัมนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.1.1 ระดบัความสําเรจ็ในการจัดทาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่
2.2.1 ระดบัของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
2.3.1 ระดบัความสําเรจ็ของการประชาสัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

3. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

 
3.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 
3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 
3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา 
 

2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.1 จัดทําฐานข้อมลูบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2.1 จัดทําฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

1.1.1 ระดบัความสําเรจ็ในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร 
2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
1.1 จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู ้ทักษะ สมรรถนะในการทา
งาน 

1.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาสมรรถนะประจาตา
แหน่ง 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรบัอัตรากําลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจ 

 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดบัความสาเรจ็ในการสรา้งและปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทางานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู ้และทักษะด้าน IT ของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

 
4. การพัฒนาผู้บริหารให้มภีาวะผูน้ํา มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บรหิารยุคใหม่ที่
ให้ความสําคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับ
ประสิทธิภาพของงาน 

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสยัทัศน์ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
4.2 จัดให้มรีะบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นํา
และผูป้ฏิบัติงานควบคู่กันไป 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 
 
4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสอนงาน 

 
5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพสูงไว้ 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ อบต.ฯสามารถ
รักษาไว้ได ้

3. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

 
6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู ้
6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ไดร้ับการรวบรวม 
6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ไดร้วบรวมแล้วให้กับบุคลากรอื่น
ได้เรียนรูด้้วย 

6.1.1 ระดบัความสําเรจ็ของจัดทํา แผนการจัดการความรู ้
6.2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
6.3.1 ระดบัความสําเรจ็ของการเผยแพร่องค์ความ 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
4. ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
อบต. 
 
1.3 ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยมของ อบต. 

1.1.1 ระดบัความสําเรจ็ในการจัดทากระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 
1.2.1 ระดบัความสําเรจ็ในการจัดทามาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร อบต. 
 
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
อบต. 

5. คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทํางาน 

 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 

 
1.1 การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ําเสมอ 
1.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

 

1.1.1 ระดบัความสําเรจ็ในการจัดทาแผนสวัสดิการของ
บุคลากรกร อบต. 
1.2.1 ระดบัความสําเรจ็ในการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและดาํรงชีวิต 
1.3.1 ระดบัความสําเรจ็ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน 
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