
 

 

  
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เรื่อง   นโยบาย  กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

**************** 

องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถ่ินให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน  เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน   โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ  
ให้ประสบความสําเร็จ  และถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสําเร็จลุล่วง 
ไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการทํางานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง   จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลประทัดบุ  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้    

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
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องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถ่ินให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน  เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอีกมิติหนึ่ง 
ที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้  และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสําเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วย ดีตาม
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วน
ตําบลประทัดบุ  ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยได้
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ  5  ด้าน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ได้แก่  

๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๔. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ   ดังนั้น  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุมีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล                    
ที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม   และมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารสว่นตําบลประทัดบุ  จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
จัดทําเพื่อเป้าหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถ่ิน ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน”  

 
 

คณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM 
องค์การบรหิารส่วนตําบลประทัดบ ุ
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บทท่ี 1  บทท่ัวไป  
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บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
 
 วิสัยทัศน์ 

“เกษตรอินทรีย์นําร่อง ท้องถ่ินน่าอยู่ รอบรู้ก้าวหน้า ประชาเป็นสุข” 

 พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้ได้มาตรฐาน  โดยแนวทางเกษตรอินทรีย์ 
๒. พัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามัคคี  กลมเกลียว  เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๓. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางอารยธรรม 
๕. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
๖. อนุรักษ์และพัฒนาพันธ์ุโค - กระบือ 
๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน 
๘. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและแปรรูปทรัพยากรท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เพื่อให้การดําเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วน

ตําบลประทัดบุ  จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม  สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ  จํานวน                         
5   ยุทธศาสตร์ ดังน ี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปาและระบบสาธารณูปโภค เน้นการ

พัฒนาเส้นทางคมนาคม การไฟฟ้า ประปา  ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายด้ านการ
สาธารณูปโภคและขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการศึกษาและพัฒนาคน 
แนวทางการพัฒนา 
-  การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคน เน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริม

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้ทั่วถึง ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา ส่งเสริมให้ประชากรในวัยศึกษาได้รับการ ศึกษาทุกคน  และสถานศึกษามีคุณภาพ
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทการพัฒนามากขึ้น 

-  เปิดประตูสู่อาเซียน เน้นการพัฒนาด้านภาษาและพัฒนาคุณภาพสินค้า 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
-  การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เน้นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แก้ไข

ปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกตํ่า และช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่น ๆ 
-  การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  เน้นการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้และบํารุงรักษา

สภาพแวดล้อม พัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการจัดสวัสดิการสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายา          
เสพติด ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
-  การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข เน้นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจน

ตาย การควบคุม ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการบริหารและการบริการ 
แนวทางการพัฒนา 
-  การบริหารและงานบริการ  เน้นสนับสนุนการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลใน

การให้บริการประชาชนและอํานวยการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตําบล ส่งเสริมให้ประชาชน          
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกระดับอย่างเท่าเทียม
กัน ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
 
 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ มีรายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี   

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพฒันา  
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรบัปรุง บํารุงรักษา

โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพือ่การเกษตร  

จุดแข็ง (ภายใน) จุดอ่อน (ภายใน) 
1. มีถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ทีเ่ช่ือมต่อ

ระหว่างตําบล 
2. มีน้ําประปา ไฟฟ้า ในการอํานวยความสะดวกต่อ

การดํารงชีวิตพอสมควร 
3. มีแหลง่น้ําทีส่ร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร 
4. มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมพอสมควร 

1. ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บางจุด
ชํารุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน 

2. น้ําประปามีใช้ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
3. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอในจุดทีส่ําคัญ 
4. ปริมาณน้ํามีไมเ่พียงพอตามความต้องการของ

เกษตรกรในการทํานาและเกษตรกรรม 
 

 
 
 

/โอกาส... 
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โอกาส (ภายนอก) อุปสรรค (ภายนอก) 
1. หน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการ

พัฒนา เช่น องค์การบรหิารส่วนจังหวัด หน่วย
พัฒนาการเคลือ่นที่ 51 

2. พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมจีํานวนจํากัด ไม่
สามารถพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้ครอบคลุมทั่ว
ทุกพื้นที ่

2. งบประมาณหน่วยงานอื่นมจีํานวนจํากัด ไม่
สามารถแกป้ัญหาได้ทุกด้าน 

3. บางภารกจิที่ถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นไม่ได้
จัดสรรงบประมาณมาให้ อปท. บรหิารจัดการ 

 
 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคน 
แนวทางการพฒันา  
1.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ส่งเสรมิการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
2.  การพัฒนาคนใหเ้ป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  ส่งเสริมและสนบัสนุนพฒันา

การศึกษา  สง่เสรมิและพัฒนาด้านการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.  ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม สติปัญญา  ส่งเสรมิให้

ประชากรในวัยศึกษาได้รับการศึกษาทุกคน และสถานศึกษามีคุณภาพใกล้เคียงกัน 
4.  เปิดโอกาสใหส้ตรีมบีทบาทการพัฒนามากข้ึน 

จุดแข็ง (ภายใน) จุดอ่อน (ภายใน) 
1. ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้นํา สนับสนุนแนวคิดและ

กําหนดนโยบายการพฒันาในด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. บุคลากรอยู่ในระดบัที่พร้อมที่จะดําเนินการตาม
นโยบายการบรหิารงาน 

1. ฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
การกีฬาไม่ถูกต้องและชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูล
ที่คลาดเคลื่อน 

2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน               
มารับผิดชอบงานด้านการกีฬาและนันทนาการ 

3. อบต. จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนือ่ง 

4. อบต. สนับสนุนกจิกรรมกีฬาและนันทนาการของ
นักเรียน หมู่บ้านและตําบลอย่างตอ่เนื่อง พร้อม
ทั้งจัดหาสถานทีเ่พื่อให้ประชาชนใช้ออกกําลงักาย
ในหมู่บ้าน 

5. อบต. จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง เช่น รดนํ้าผูสู้งอายุ แห่เทียน
เข้าพรรษา ฯลฯ 

 

3. ผู้นําระดบัหมู่บ้านยังไมเ่ห็นความสําคัญเรื่องการ
ส่งเสริมการออกกําลงักายอย่างจรงิจงั 
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โอกาส (ภายนอก) อุปสรรค (ภายนอก) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติทีร่ัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

เป็นยุทธศาสตร์ทีจ่ังหวัดสุรินทร์ให้ความสําคัญ 

1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึง
จะเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

2. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม                 
เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดมิของท้องถ่ินและวิถีชีวิต
ของประชาชน ทําให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ  
ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

3. ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้
การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน ประชาชนจงึเกิดความเบื่อหน่าย 

 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพฒันา  
การสง่เสรมิอาชีพและพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน โดยเน้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ  แก้ไข

ปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกตํ่าและช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่น ๆ 

จุดแข็ง (ภายใน) จุดอ่อน (ภายใน) 
1. อบต. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่ม

อาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจํา

ตําบลทําหน้าทีป่ระสานงานระดับหมูบ่้าน ตําบล 
และอําเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

3. อบต. สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของ
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 

1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชน 

2. การรวมกลุม่เพื่อประกอบอาชีพของประชาชนใน
ตําบลอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 

3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ
ดําเนินการทีเ่ป็นรูปธรรม 

โอกาส (ภายนอก) อุปสรรค (ภายนอก) 
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรม

อาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ 
2. หน่วยงานระดบัจงัหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุน

กลุ่มเกษตรกรทีม่ีผลการดําเนินการของกลุ่ม
ต่อเนื่องและเป็นรปูธรรม 

1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน 
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

2. ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องค่อนข้างมากทําให้
การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน ประชาชนจงึเกิดความเบื่อหน่าย 
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โอกาส (ภายนอก) อุปสรรค (ภายนอก) 
 3. การจัดกจิกรรมให้ความรู้ในการพฒันากลุ่มอาชีพ

ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ทําให้
เป็นอปุสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของ
ครอบครัว 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน 

แนวทางการพฒันา  
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนต้ังแต่เกิดจนตายการควบคุมป้องกันและระงับโรค ติดต่อ 

จุดแข็ง (ภายใน) จุดอ่อน (ภายใน) 
1. ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้นําสนบัสนุนแนวคิดและกําหนด

นโยบายการพัฒนาในด้านสงัคมและสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง 

2. มีบุคลากรทีพ่ร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการ
บรหิารงาน 

3. อบต. จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนือ่ง 

4. อบต. สนับสนุนกจิกรรมกีฬาและนันทนาการของ
นักเรียน หมู่บ้านและตําบลอย่างตอ่เนื่อง พร้อม
ทั้งจัดหาสถานทีเ่พื่อให้ประชาชนใช้ออกกําลงักาย
ในหมู่บ้าน 

5. อบต. จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง เช่น รดนํ้าผูสู้งอายุ แห่เทียน
เข้าพรรษา ฯลฯ 
 

1. ฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง  
ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 

2. หมู่บ้านคัดเลือกผูร้ับสวัสดิการจากทางจังหวัด
และจาก อบต. ยังไม่มกีระบวนการคัดเลือกที่เป็น
ที่ยอมรบัของประชาชนอย่างแท้จริง 

โอกาส (ภายนอก) อุปสรรค (ภายนอก) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการ

สาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลสง่เสรมิ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสรุินทร ์โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมมีาก 

 

1. การแก้ไขปัญหาด้านสงัคมและการสาธารณสุข 
จําเป็นตอ้งอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

2. ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องค่อนข้างมากทําให้
การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน ประชาชนจงึเกิดความเบื่อหน่าย 
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โอกาส (ภายนอก) ต่อ อุปสรรค (ภายนอก) ต่อ 
3. อบต. มีอํานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในตําบลได้โดยใช้
กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการใน
หมู่บ้านและตําบล 

4. ได้รับความร่วมมอืในด้านการดูแลสุขภาพอนามัย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างด ีเช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
โรงพยาบาลปราสาท 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยมเข้าแทนที่
ประเพณีดั้งเดิมของท้องถ่ินและวิถีชีวิตของ
ประชาชนสถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาส
ขาดการดูแลจากครอบครัว 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

แนวทางการพฒันา  
สนับสนุนการด าเนินการขององค์การบรหิารส่วนต าบลในการให้บริการประชาชนและ

อ านวยการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพฒันาต าบล  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย
อย่างเครง่ครัด  คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิทุกระดบัอย่างเท่าเทียมกัน  ส่งเสรมิให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนอย่างเป็นรปูธรรม เน้นการใหบ้ริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

จุดแข็ง (ภายใน) จุดอ่อน (ภายใน) 
1. อบต. มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ 
2. อบต. พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหา

อุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิาร 
3. อบต. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทุกภาคส่วน 

1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมอืงการ
ปกครอง 

2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบรหิารและ
บริการประชาชนยังมีไมเ่พียงพอ 

4. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ อบต. น้อย 

 
โอกาส (ภายนอก) อุปสรรค (ภายนอก) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
ราชการที่ด ีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลสง่เสรมิ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
ราชการที่ด ีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สุรินทร ์มีโอกาสได้รบัการสนบัสนุนมาก 
 

1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ตอ้ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

2. การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิารเป็นงานที่ต้อง
อาศัยจิตสํานึกเกี่ยวกับการใช้ดุลพินจิส่วนบุคคล 
จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

 
/3. กรมส่งเสริม... 
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โอกาส (ภายนอก) ต่อ อุปสรรค (ภายนอก) ต่อ 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายให้ 

อปท.ใช้เทคโนโลยีในการทํางาน เช่น อินเตอรเ์น็ต 
ระบบฐานข้อมลู 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จัดอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ให้กบับุคลากรของ อปท. ในสายงาน
ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทกุตําแหน่ง 

 

3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัตงิานขององค์การ
บรหิารส่วนตําบลกําหนดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในหลายงาน เช่น การจัดทําแผนพัฒนาตําบล                
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
การจัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล  (HR Scorecard) 
 

องค์การบรหิารส่วนตําบลประทัดบุ  ไดจ้ัดทําแผนกลยทุธ์การบริหารทรพัยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐานดังกล่าว 
ประกอบด้วย 

มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  

 
 มิติท่ี 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ

วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ

สอดคล้องและสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคน

มีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  

3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคลเพื่อดึงดูด 
ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อความคง
อยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   

4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

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

1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   

2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

 
 

/3) สัดส่วน... 

  



 

- 9 - 
 

3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

 มิติ ท่ี  3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   

1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  

2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วน
ราชการ  

4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด 
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

 มิติท่ี 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วน
ราชการจะต้อง 

1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน   

2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง
กําหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ     

 มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่
ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงาน 
และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว                                                                                   /2) มีการจัด... 
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2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการ

และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อม
ที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จทั้ง  5  มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 
ขั้นตอนจัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลประทดับ ุ
 

 องค์การบริหารสว่นตําบลประทัดบุ  ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี ้  

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล  ไดแ้ต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM  

ตามคําสั่ งอง ค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ  ที่  416/2560  เมื่ อ วันที่  28 ธันวาคม 2560                    
ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลประทัดบ ุ   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบรหิารส่วนตําบลประทัดบ ุ กรรมการ 
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบ ุ   เลขาฯ  

คณะท างานมีหน้าท่ีดังน้ี 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบ ุ
2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรบัปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกจิกรรม 
5. ประชาสมัพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

2. ประชุมคณะท างาน 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล            
จึงได้มีการประชุมคณะทํางาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการ
ประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้าง
แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตามที่ได้กําหนดไว้ 

3. คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี ้

3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมิน
สถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการ
วิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ 
บรรลุเป้าหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

/3.3 การกําหนด... 
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3.3 การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวช้ีวัด 
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา 
แผนงาน/โครงการรองรับ 

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต. 
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้

เกิดการปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  

4. การด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้  
4.1   คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้

กําหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่ง  คือ พัฒนาให้เป็นองค์กรที่
มีสมรรถนะสูง  จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม  มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ อบต.  การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ
นําการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงต้องมีการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์
ดังกล่าว  คณะทํางานฯ ไดน้ําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ - ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องจาก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 

4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ประทัดบุในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 
 
 
 

1.1 ด้านกระบวนงาน 
1. นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัตงิานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมลู            

การฝกึอบรมบุคลากร หรอืความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได ้
2. มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปญัหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะ

ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3. การออกระเบียบต้องมหีลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม 

ช้ีแจงให้ สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแทจ้รงิ 
เพื่อทีจ่ะถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย                                                      /4. การออก... 

1.  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญท่ีองค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 - 3 ปีข้างหน้า คืออะไร 
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4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผูป้ฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการ
มีส่วนร่วม 

5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกบัทุกภาคส่วน 
6. จัดระบบการถ่ายทอดความรูท้างด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7. มีระบบฐานข้อมลูในการปฏิบัตงิานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8. กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
10. ลดข้ันตอนการทํางานใหม้ีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผูบ้งัคับบญัชาในแต่ละระดบัมากขึ้น 
12. ส่งเสริมใหพ้นักงานมีสมรรถนะสงู สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบรหิารส่วนตําบล

ประทัดบุ ได้ในทุกด้านทุกกจิกรรม 
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานที่เที่ยงตรง เช่ือถือได้ 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลทีเ่น้นระบบคุณธรรม  เช่น  การคัดเลอืกคนเข้ารบัการ

ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง 
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเช่ือมโยงกระบวนงานของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกบั

กระบวนงานตนเอง 
17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกบัปริมาณงาน 
18. มีระบบฐานข้อมลูทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ   

และบริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 

1.2 ด้านบุคลากร 
1. พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการอื่น มีความ 
สามารถ มีทกัษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรบัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการอื่น 

ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปรง่ใส  รับผิดชอบ   
สุข =   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน 

2. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลมุ 
และบุคลากร ในทุกระดบัจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลกัเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แกบุ่คคลอื่น ๆ ได ้

4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมสีิง่จงูใจ เช่น การกาํหนด Career Path 
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

5. เพิ่มขวัญกําลังใจให้แกบุ่คลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกจิ ในด้านต่าง ๆ เช่น สวัสดิการ 
แรงจงูใจอื่น ๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิาน 

6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
 

/7. เพิ่ม... 
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7. เพิ่มบุคลากรที่มทีักษะเฉพาะด้าน 
8. บุคลากรมีการใหบ้ริการที่ดีกบัผูท้ี่มาติดต่อและมปีระสิทธิภาพ 
9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ 
10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
11. บุคลากรมสีมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12. บุคลากรมีความพรอ้มในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.3 ด้านทรัพยากร 
1. มีการพฒันา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบรหิารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอ              

โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําใหก้ารเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่าย

และเท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและสง่เสริมการเรยีนรู้ของบุคลากร (KM) 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
1. องค์การบรหิารส่วนตําบลประทัดบุ ยึดหลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี                               

(ธรรมาภิบาล)  ในการบรหิารงาน 
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
4. สามารถให้บริการแกป่ระชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5. องค์การบรหิารส่วนตําบลประทัดบุ จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6. มีระบบการเสรมิสร้างความรู้ให้แกบุ่คลากรท้องถ่ินให้เป็นผูท้ี่มีความเช่ียวชาญในการ

พัฒนาตําบลประทัดบ ุ
7. องค์การบรหิารส่วนตําบลประทัดบุ รับฟงัและนําความคิดเหน็ของประชาชนมาใช้ใน

การดําเนินงาน 

 ประชาชน 
1. ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการ

ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลประทัดบุทํางานได้สะดวกยิ่งข้ึน 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการบรหิารงานขององค์การ -

บรหิารส่วนตําบลประทัดบุ                                                                                /2. อะไรบ้าง... 
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จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีท่ีองค์กรมีอยู่        
๑. บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบรหิารงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนตําบลประทัดบุ การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย                  
การนิเทศงาน 

๒. การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรบัในบทบาทการสง่เสรมิความรู้ด้านการปกครอง
ท้องถ่ินให้แกป่ระชาชน 

๓. มีสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถ่ินให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานท้องถ่ิน และเป็นที่
ยอมรบัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔. มีเครือข่ายการปฏิบัตงิานครอบคลมุพื้นที่ทั่วประเทศ 
๕. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
๖. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพฒันาบุคลากร 
๗. มีการพฒันาความรู้ของบุคลากรในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 

การศึกษาดูงาน 
๘. เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สร้างสรรค์ สามารถ

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
๙. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกว่าหน่วยงานอื่น 
๑๐. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถทีห่ลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหนง่ 

สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
๑. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒. เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสงู เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ง่ายต่อการ

ปรับเปลี่ยน 
๓. มีการนําระบบไอทีมาเช่ือมโยงเครอืข่ายทั่วประเทศ 

 
 
 
 

๑. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
๓. สร้างผูบ้รหิารทกุระดบัใหเ้ป็นผู้นําในการบรหิารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรบัเปลี่ยนทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 
๔. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 
๕. การสร้างองค์กรให ้“จิ๋วแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรทีม่อียู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ 

/6. การสร้าง... 

2.  อะไรบ้างท่ีเป็นจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีท่ีองค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
 

3.  อะไรบ้างท่ีเป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 



 

- 16 - 
 

๖. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลใหค้รอบคลมุและง่ายต่อการเข้าถึงและ
การนําไปใช้ประโยชน ์

๗. บุคลากรทุกระดับ มีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
๘. มีการพฒันาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุค

โลกาภิวัฒน ์
๙. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
๑๐. สร้างและพฒันาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
๑๑. สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มคุีณธรรม จริยธรรม 
๑๒. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการทีเ่หมาะสมให้กบับุคลากรเพื่อเป็นแรงจงูใจในการ

ทํางาน 
๑๓. บุคลากรมสีมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ 

 
 
 
 

๑. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 
๒. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
๓. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม

ในการบริหารงานบุคคล 
๔. มีการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ

และเป็นปจัจบุัน 
๕. มีการนเิทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลสมัยใหมท่ี่

สอดคล้องกบัแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
๖. มีการจัดทําฐานข้อมลูบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ด้วย

ตนเองผ่านเครอืข่ายระบบอินเตอรเ์น็ต 
๗. การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
๘. สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดกิาร ค่าตอบแทน การเลือ่นตําแหนง่ การแตง่ตัง้ (ย้าย) การอบรมศกึษา              

ดูงาน 
๙. มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจงูใจให้แก่

บุคลากร 
๑๐. สร้างผูบ้รหิารให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
๑๑. การรกัษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กบัหน่วยงาน (Retention) 
๑๒. การปรับปรงุเรื่องสวัสดิการ  เช่น  เรื่องเงินโบนัส 
๑๓. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรทีส่อดคล้องกบัหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและ

เพียงพอ 
๑๔. กระบวนการในการบริหารทรพัยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้            /4.1.2 จาก... 

4.  อะไรท่ีหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่านคาดหวัง
ให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 
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4.1.2  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร 
7. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
10. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
12. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
13. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
14. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
15. พัฒนาระบบสรา้งแรงจูงใจและสรา้งความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
16. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
17. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม และการ

เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
18. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
19. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20. สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
21. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
22. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 

และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจ
อย่างมืออาชีพ 

23. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมินเพื่อให้
สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง      

24. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
25. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางาน และ

บรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุข และงาน
บรรลุผล 

/26 พัฒนา... 
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ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
26. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และนํา

เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
27. การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
28. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบกับข้อมูลที่งานการเจ้าหน้าที่  ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็น                  
มีประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น  
 
                             การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. ผู้บังคับบญัชาให้ความหวังและสนบัสนุน 1. การจํากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. แนวทางการบรหิารงานบุคคลแนวใหม ่ 2. ระเบียบกฎหมายไมเ่อื้ออํานวยในการสร้าง 
๓. นโยบายรัฐบาล ความก้าวหน้า 

 3. โครงสร้างการบรหิารงานของ อบต. 
  4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรูท้ักษะ    
 สมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง 
 6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากําลงัทีเ่ป็นปจัจุบัน 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.  จัดทําฐานข้อมูลอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Career Path) 

 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. จัดทําฐานข้อมลูบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําฐานข้อมูล
บุคลากร 

2. ปรับปรงุโครงสร้างและอัตรากําลงัใหเ้หมาะสม 
กับข้อเท็จจรงิในปัจจุบัน 

2. ระดับความสําเรจ็ในการปรับปรงุโครงสร้าง และ
อัตรากําลงั 

 
/3. จัดทํา... 



 

- 19 - 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
3. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้  

ชัดเจน (Career Path) 
3. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนสร้างเส้นทาง

ความก้าวหน้า 
4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกบัความรู้ ทักษะ 

สมรรถนะในการทํางาน 
4. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ

ประจําตําแหน่ง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารระดบัสงูให้ความสําคัญกับการวางแผน 1. ถูกจํากัดด้านอัตรากําลัง 

อัตรากําลงัและการปรบัอัตรากําลงั ให้เหมาะสม 2. มีภารกิจเพิ่มข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
กับภารกจิ ภารกิจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. บุคลากรมีความพรอ้มทีจ่ะยอมรบัการ 3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย) 
เปลี่ยนแปลง ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรอื 

 หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า 
 4. อัตรากําลงัไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณงาน 
 ที่ได้รับมอบหมาย 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. เพิ่มอัตรากําลงัผูป้ฏิบัติงานตามภารกจิการ                  1. จัดทําและปรบัปรุงแผนอัตรากําลงัทีส่อดคล้อง 

ถ่ายโอน กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที ่
2. บรหิารอัตรากําลงัและปรับอัตรากําลงัให้เป็นไป 2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรบัวัฒนธรรม  

ตามกรอบที่กําหนด การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
 บรหิารราชการแนวใหม ่

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. สร้างและปรบักระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรใหส้อดคล้องกบัการบรหิาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกจิ 

1. ระดับความสําเรจ็ในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน ์วัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ที่สอดคล้องกับการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบรหิารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

 
 

/1. สร้างและ... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                             ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของ อบต. ให้ความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนําไปใช้           
2. มีการบรหิารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น ในการปฏิบัตงิาน 

เครื่องมือในการตัดสินใจ  2. ขาดการสนบัสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 
 3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็นระบบ 1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ 

และต่อเนื่อง ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 
2. ต้องให้การสนบัสนุนด้านงบประมาณอย่าง 2. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้เกิด  

เพียงพอ ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทีส่ามารถนํามาใช้ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

เทคโนโลยีจากภายนอก 3. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมลูสารสนเทศให ้
4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลย ี ครอบคลมุทุกภารกิจของ อบต. 

และสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของ 4. การจัดทําฐานข้อมลูกลางในด้านการบรหิารงาน 
ทุกตําแหน่ง บุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 1. ร้อยละของบุคลากรงานการเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับ  
งานการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

2. จัดทําฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 2. ร้อยละของข้อมลูสารสนเทศที่ได้รับการจัดทํา 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล เป็นฐานข้อมลู เพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานด้าน 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ 
                             ท่ีให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                             
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝึกอบรมสําหรบัผูบ้รหิารที่หลากหลาย  1. ผู้บริหารบางส่วนทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อยให้  

ทั้งโครงการภายในและภายนอก รวมทัง้โครงการ ความสําคัญกับการอบรม เพื่อพฒันา 
ศึกษาดูงานต่าง ๆ Competency ของตนเอง 

2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ  2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/             
ราชการโดยให้ความสําคัญกบัการดําเนินการตาม ไม่ค่อยน่าสนใจ 
ยุทธศาสตร์ของ อบต. อย่างสม่ําเสมอ 3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 

 ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บรหิาร 
 อย่างเป็นรปูธรรม 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดให้มรีะบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้มี 

ผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง คุณลักษณะของผูบ้รหิารยุคใหม่ 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารทีเ่ข้ารับการ 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําและ ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 
ผู้ปฏิบัตงิานควบคู่กันไป 3. มีระบบการประเมินผูบ้รหิาร โดยให้ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกบั Competency                       เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานเป็นผู ้
ที่จําเป็นและตอ้งการในการเป็นผู้บริหาร ประเมิน 
  

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาผูบ้รหิารใหม้ีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์  1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รบัการพัฒนา 
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง  

2. จัดให้มรีะบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ    2. จํานวนบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการ 
พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป สอนงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. รัฐบาลให้การสง่เสรมิโดยกําหนดใหเ้ป็นนโยบาย 1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรือ่ง               

ของรัฐบาล ไม่เหมาะสมก่อใหเ้กิดความไมเ่ปน็ธรรมกบั 
2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ ข้าราชการ   
 2. ปัญหาหนีส้ินของข้าราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ 
 ข้าราชการ เนื่องจากไม่มกีารสํารวจความ 
 ต้องการที่แท้จริง 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการสง่เสรมิคุณภาพ  1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มข้ึน 

ชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 2. กําหนดใหป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเป็นนโยบาย 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลักปรัชญา เน้นหนักให้นําไปปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรม 

เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ 3. คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของ อบต. 
ดํารงชีวิต ควรมีตัวแทนจากทกุฝ่าย เช่น ผูบ้รหิารระดับสูง 

3. สํารวจความพงึพอใจ/ความต้องการของ ผู้บริหารสํานัก/กอง ตวัแทนพนักงาน เป็นต้น  
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ  

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดกิารของข้าราชการให ้  
สอดคล้องกบัความต้องการของข้าราชการ   
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ  

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. จัดทําแผนการจัดสวัสดกิารของบุคลากรให้ 1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนสวัสดิการ 
สอดคล้องกบัความต้องการของบุคลากร รวมทั้ง บุคลากรกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 2. ระดับความสําเรจ็ในการสง่เสรมิและสนับสนุน 

2. การสง่เสรมิและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา ให้นําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ ทํางานและดํารงชีวิต 
ดํารงชีวิต  

 
 
 

 
/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์6:  การพัฒนาระบบสรา้งแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริหารระดบัสงูขององค์การ 1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของพนักงาน              

บรหิารส่วนตําบลให้การสนับสนุน ส่วนตําบล เช่น การเปลี่ยนสายงาน เลือ่นระดบั 
 ของบุคลากร 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรทํางานกับ 2. การจัดสวัสดิการยังมีไม่เหมาะสม 

หน่วยงาน 3. ทัศนคติเดิม ๆ ของพนักงานส่วนตําบลที่ว่างาน 
 ราชการมีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จงึทําให้ 
 อยากย้ายไปสูห่น่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอ่เนื่องชัดเจน และ 1. นโยบายของผู้บริหารระดบัสงูต้องมีความต่อเนื่อง 

เกิดผลในทางปฏิบัต ิ ชัดเจน 
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ 2. ทําระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และเป็น 

สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกบั                 

สายงานและการบรหิารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง  
ต่อเนื่อง  

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มีระบบการรกัษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะสงู  1. ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่ อบต.  
เช่น Talent Management สามารถรักษาไว้ได้ 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานใหม้ีความ   2. ระดับความสําเรจ็ของการสร้างระบบ                       
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7:  การเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการดา้นการป้องกัน ปราบปรามการทจุริต 2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้วิธีการ 

และโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรมของ เดิม ๆ ทําให้ไม่น่าสนใจ 
ข้าราชการ 3. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา     

3. มีการจัดสง่ข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ องค์ความรู้ขององค์กร 
หน่วยงานอื่นอย่างสม่ําเสมอ  

/4. มีการ... 
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แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ 4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติอย่าง 

บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตําบล ชัดเจน 
 5. ค่านิยมในการทํางานของผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
 6. ไม่มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรมคุณธรรม 
 ของข้าราชการ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลใน 1. ปรับปรงุและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม             

การทํางาน จริยธรรม ใหม้ีประสทิธิภาพและมีความ 
2. จัดให้มรีะบบการประเมินผลด้านการสง่เสริม หลากหลายยิง่ข้ึน 

คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรปูธรรม 2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ ปฏิบัติตามค่านิยมของ อบต. 

บุคลากร  
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปรง่ใสในการ

บรหิารงานบุคคล 
1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํากระบวนงานในการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปรง่ใส 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

องค์การบรหิารส่วนตําบล 
2. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํามาตรฐานจริยธรรม

ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ

ปฏิบัติตามค่านิยมของ อบต. 
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม 

ค่านิยมของ อบต. 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 :  การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะ  
                              ประจ าต าแหน่ง 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครัฐ              

แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดําเนินการได ้
1. ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) ของ อบต. และสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง (Function Competency) ตามการ
บรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐัแนวใหม่ 

 
 
 
 

 
/2. ผู้บังคับ... 
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แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
2. ผู้บังคับบญัชาและบุคลากรในหน่วยงานให้

ความสําคัญกับการบรหิารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

2. แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยากรบุคคลไม่
สอดคล้องกบัสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของ อบต. และสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง (Function Competency)  ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

 3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น การประเมิน
สมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  โดยเปิด
โอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดทํา   

1. ประชาสมัพันธ์และจัดอบรมการบรหิารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่ 

2. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร
บุคคลใหส้อดคล้องกบัสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่กําหนด โดยเปิด
โอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการปรบัปรุง 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร 
   บุคคล อบต. 

2. ระดับของความสําเร็จในการปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต. 

3. ประชาสมัพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ใหบุ้คลากรใน
หน่วยงาน 

3. ระดับความสําเรจ็ของการประชาสัมพันธ์และการ
จัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

 
 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัตงิานตาม

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล 
1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู ้
2. ผู้บริหารให้การสนบัสนุน 2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ                   
 เป็นหมวดหมู ่
 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1. สนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ของบุคลากรทัง้ที่เป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการ 
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ทีก่ระจัดกระจายอยู่ตาม

สํานัก/กอง และบุคคลใหเ้ป็นระบบเป็นหมวดหมู่ 
 

3. ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการเข้าถึง
องค์ความรู ้

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  1. ระดับความสําเรจ็ของจัดทําแผนการจัดการความรู ้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รบัการ 2. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รบัการรวบรวม 

รวบรวม 3. ระดับความสําเรจ็ของการเผยแพร่องค์ความรู ้
3. มีการเผยแพร่องค์ความรูท้ี่ได้รวบรวมแล้ว ให้กบั  

บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนบัสนุน 
 

2. อํานาจการตัดสินใจยงัอยู่ทีร่ะดับผู้บรหิารเป็น 
ส่วนใหญ่   

 
 

3. มีหลกัสูตรการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้าง
ภาวะผู้นําไม่เพียงพอและไมท่ั่วถึงบุคลากรทุกกลุ่ม 

 
 

 
/1. มีระบบ... 
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สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกจิเพื่อใหบุ้คลากรได้ 
2. สร้างหลักสูตรการฝกึอบรมทีเ่กี่ยวกบัการพัฒนา

ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1  โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝกึอบรมการพฒันาภาวะ
ผู้นํา 
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สรุปปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จเพือ่ก าหนดเป็นเป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

๑. จัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๒. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า                        

(Career Path) ให้ชัดเจน 
๓. มีระบบสร้างแรงจงูใจในการทํางานเพื่อสร้าง

ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

๑. จัดทําฐานข้อมูลบคุคลให้ถูกต้อง              
เป็นปัจจุบัน 

๒. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลงัให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

๓. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

๔. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การวางแผนอัตรากําลงัและ
ปรับอัตรากําลงัให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

๑. เพิ่มอัตรากําลงัผู้ปฏิบตัิงานตามภารกิจ 
๒. บริหารอัตรากําลงัและปรับอัตรากําลังให้

เป็นไปตามกรอบที่กําหนด 
๓. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่

สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที ่
๔. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวฒันธรรม

การทํางานของบคุลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม ่

๑. สร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของบคุลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหมแ่ละเหมาะสมกับภารกิจ 

๒. มีการสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถงึ
วัฒนธรรมความคิดของบคุลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๑. ต้องพฒันาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

๒. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 

๓. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 

๔. กําหนดใหค้วามรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของ
สมรรถนะของทุกตําแหน่ง 

๕. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการดา้น IT ของ
บุคลากร 

๖. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

๗. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต. 

๑. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

๒. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตงิานด้านการ
บริหารทรัพยากรบคุคล 

/8. การจัดทํา... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๘. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบคุคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้นํามีวิสัยทศัน์และ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ท่ีให้ความสาํคญักับ
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานควบคู่
กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 

๑. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพฒันาภาวะ
ผู้นํา วิสยัทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

๒. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา 
และผู้ปฏิบตังิานควบคู่กันไป 

๓. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency  
ที่จําเป็นและต้องการในการเป็นผูบ้ริหาร 

๔. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้
มีคุณลักษณะของผู้บริหารยคุใหม ่

๕. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารทีเ่ข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพยีงใด 

๖. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบญัชา เพื่อน
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน 

๑. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา              
มีวิสยัทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

๒. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นํา
และผู้ปฏิบตังิานควบคู่กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

๑. วางแผนงานใชง้บประมาณเพื่อการสง่เสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยดัและมี
ประสิทธิภาพ 

๒. สร้างคา่นิยมใหข้้าราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้เป็นแนว
ทางการดํารงชีวิต 

๓. สํารวจความพงึพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวสัดิการต่าง ๆ 

๔. จัดทําแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการ รวมทัง้มีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

๕. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 
๖. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเป็น

นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏบิัติอยา่งเป็น
รูปธรรม 

๗. คณะทํางานด้านสวัสดิการควรมีตัวแทนจาก
ทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารสาํนัก/กอง 

๑. การจัดทําแผนการจัดสวสัดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบคุลากร รวมทัง้มีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวติ 

/ประเด็น... 

29 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจงูใจเพื่อรักษาบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพสงูไว้กับ
หน่วยงาน 

๑. มีการจัดทําแผนอัตรากําลงัทีต่่อเน่ืองชดัเจน
และเกิดผลในทางปฏิบตั ิ

๒. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจงูใจอ่ืน 
เก่ียวกับสวัสดิการให้มคีวามเหมาะสม 

๓. จัดหลักสตูรในการพัฒนาความรู้ใหต้รงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
อย่างต่อเน่ือง 

๔. นโยบายของผู้บริหารระดบัสูงต้องมีความ
ต่อเน่ืองชดัเจน 

๕. สร้างระบบสร้างแรงจงูใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น 

๑. มีระบบการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

๒. มีระบบสร้างแรงจงูใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมใหแ้ก่พนักงาน  

๑. ปรับเปลีย่นพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน 

๒. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

๓. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

๔. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 

๕. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บคุลากรเข้าใจ
และปฏิบตัิตามค่านิยมขององค์กร 

๑. มีการสร้างมาตรฐานความโปรง่ใสใน
การบริหารงานบคุคล 

๒. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 

๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบตัิตามค่านิยม
ขององค์การบริหารสว่นตําบล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 

๑. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 

๒. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับในระบบการ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 

๑. มีการจัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

๒. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต. 

 
 
 

 ๓. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บคุลากรใน
หน่วยงาน 

 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
 

๑. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู้ 

๒. มีแผนการจัดการความรู้ 
๓. รูปแบบทีห่ลากหลายของการเผยแพร่             

องค์ความรู้ 

๑. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
๒. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ

การรวบรวม 
๓. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ที่ได้

รวบรวมแล้วให้กับบคุลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 
 
 
 
 

๑. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานไดเ้ข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง 

๒. ผู้บังคับบญัชาเห็นความสาํคญัและยินดีสง่
บุคลากรในสังกัดเขา้รับการอบรม 

๑. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพฒันา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบ ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 

 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลที่มีสมรรถนะสูง 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ในท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยัง่ยืน” 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
พันธกิจ 4. พัฒนาผูบ้ริหารให้มภีาวะผู้นํา มีวสิัยทศัน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยคุใหม่ท่ีใหค้วามสาํคญักับบุคลากร 

1. พัฒนา อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ผู้ปฏิบตัิงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานบุคลากรผู้ปฏบิัตงิานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
2. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5. การส่งเสริมคุณภาพชีวติของบุคลากร 
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ 6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจงูใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสงูไว้กับหน่วยงาน 
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บคุลากร 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ 8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหต้รงกับสมรรถนะประจําตาํแหน่ง 
บุคลากร อปท. ให้สามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหาร 9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 10. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับขา้ราชการ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท. ให้ม ี  
ประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจดัการของ อปท. ให้มศีักยภาพ  
ในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผล  
การพัฒนาของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ  
7.  ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการ  
พัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
ประกอบอาชีพและความม่ันคงในการดํารงชีวิตเพื่อนําไปสู่ความ  
เข้มแข็งของครอบครัว  
8. ส่งเสริมให้บุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
  



 
แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธ์ 

 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 
 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน 

ระดับความสาํเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลงั 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง อบต. 
2. โครงการวิเคราะหส์ภาพกําลังคน
และจัดทําคุณลักษณะงานเฉพาะ
ตําแหน่ง 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ผลในระดับต่าง ๆ  
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
รับทราบผลการดําเนินการ
หรือปัญหาต่าง ๆ 
 

2. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความ 
ก้าวหน้าให้ชดัเจน (Career Path) 

ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า  
(Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ผลการดําเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก 
 

3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่

ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 
2. การประเมินผลการ
จัดทําสมรรถนะ 
 

 
 

/4. ปรับปรงุ... 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 4. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 
 
 

ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต. 
2. แผนงานการหาความต้องการใน
การฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้นําความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบคุลากร 
 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 

5. ประชาสัมพันธ์และจดัอบรมสัมมนา
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความสาํเร็จของการประชา -
สัมพันธ์และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบคุคลแนวใหม ่

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบคุคลแนวใหม ่
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่
 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลงั
การอบรมสัมมนา 

 6. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับขา้ราชการ 
 

มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพฒันา
ภาวะผู้นําให้กับขา้ราชการ              
อย่างน้อย 1 โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสตูรการพฒันา
ภาวะผู้นําให้กับขา้ราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การนําหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนําไปใช ้
 

 7. การส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผา่นการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นํา 

1. แผนการสง่บุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม  
2. จํานวนผู้ผ่านการอบรม 
 

/มิติที่ 2... 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากร                
บุคคล 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรใหถู้กต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํ
ฐานข้อมูลบคุลากร 

1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

 2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตงิานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตงิานด้านการ
บริหารทรัพยากรบคุคล 

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูลสารสน-
เทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลผา่น
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น การ
โทรศัพท์แจง้ข้อมูลข่าวสาร การสง่
ข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่จําเป็น
เร่งด่วน การจัดทาํวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบคุคล การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด ์

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อตดิตามผล 
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 

   3. โครงการจัดทําคู่มือการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการ อบต. 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถงึวฒันธรรม
ความคดิของบุคลากร 

ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการสรร
หาและบรรจุแตง่ตัง้ที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่ โดยคาํนึงถงึวฒันธรรม
ความคดิของบุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แตง่ตัง้ที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่โดย
คํานึงถงึวฒันธรรมความคิดของ
บุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

 

 
/มิติที่ 3... 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม
งาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบคุคลของ อบต. 
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร 
งานบุคคลของสํานักงานท้องถิ่น
จังหวดั สาํนักงานท้องถิ่นอําเภอ 
 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อตดิตามผล
การดําเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผูท้ี่เก่ียวข้อง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของบคุลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสาํเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ คา่นิยม 
และวัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบคุลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนวใหมแ่ละ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบคุลากรไป
อบรมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตาม
ผล 
 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 
ของบคุลากรงานการเจ้าหน้าที่อย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 

ร้อยละของบคุลากรงานการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพฒันาความรู้
และทักษะด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะดา้น IT 
แก่บุคลากรงานการเจา้หน้าที ่

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบคุลากรหลงัจากเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรม 
 

 
/4. การพัฒนา... 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 4. การพัฒนาผูบ้ริหารให้มภีาวะผู้นํา     

มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผูบ้ริหารให้มภีาวะ
ผู้นํา มีวิสยัทัศน์ 
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม 
หลักสูตรนักบริหารงานระดับสงู ฯลฯ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
ผู้บริหารที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์ 
2. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินโครงการ 

 5. จัดให้มรีะบบการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําและ
ผู้ปฏิบตัิงานควบคู่กันไป 

จํานวนบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการสอน
งานในหน่วยงาน (Coaching) 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบคุลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

ร้อยละของบคุลากรที่มีสมรรถนะสงู
ที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได ้

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent 
Management) 
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน/ 
หน่วยงานภายนอก  
3. โครงการพัฒนาและตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการบรรจุใหมแ่ละรับโอน 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การประเมินผลกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

 7. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  ระดับความสําเร็จของจดัทําแผนการ
จัดการความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้  งานบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 

 
/8. องค์ความรู้... 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 8. องคค์วามรู้ที่กระจัดกระจายอยู่

ได้รับการรวบรวม 
จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองคค์วามรู้
ในองค์กร 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด 

1. การรวบรวมองคค์วามรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ 
รวมแล้วให้กับบคุลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

ระดับความสาํเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 
 

1. แผนการเผยแพร่องคค์วามรู้ งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 

มิติท่ี 4 
ความพร้อมรับ
ผิดดา้นการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การปฏิบตัิงาน 

ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํ
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มคีวามโปรง่ใส 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
ความโปรง่ใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงคเ์พื่อกระตุ้นให้
ภาคประชาชน/หน่วยงานภายนอก
แจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือขา่ยภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจง้เบาะแสเฝ้าระวัง
ทุจริตฯ  
 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. การประเมินผล
โครงการ 
 

2. มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบคุลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํ
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบคุลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบคุลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 
 

/3. ส่งเสริม... 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรเข้าใจและปฏิบตัิตามค่านิยม
ขององค์การบริหารสว่นตําบล 

ร้อยละของบคุลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบตัิตามค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

1. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบตัิตามค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการสง่เสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบตัิตาม
ค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุล
ระหว่างชีวติกับ
การทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบคุลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํแผน
สวัสดิการของบคุลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวสัดิการ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวติ 

ระดับความสาํเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการทํางานและดํารงชีวิต 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการสง่เสริมสนับสนุน
ให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวติ 
 

 3.  การพฒันาคุณภาพชีวติและสร้าง
แรงจงูใจในการทํางานของบคุลากร 

ระดับความสาํเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจงูใจใน
การทํางานของบคุลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจงูใจในการทํางานของ
บุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจงูใจใน
การทํางานของบคุลากร 
 

 
 

/ประเด็น... 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1.  ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสาํเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากําลงั 

1.2 จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
 

1.2.1 ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหต้รงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
 

2.1  จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐแนวใหม ่

2.1.1 ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งทีส่อดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐแนวใหม ่

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรบุคคล อบต. 

2.2.1 ระดับของความสาํเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล อบต. 

2.3 ประชาสัมพันธ์และจดัอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรใน 
หน่วยงาน 
 

2.3.1 ระดับความสาํเร็จของการประชาสัมพันธแ์ละ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบคุคลแนวใหม ่

3. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพฒันาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผา่นการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา 

 
 

/2. ประสิทธิภาพ... 



 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 
 

1.1 จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรใหถู้กต้องเป็น
ปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสาํเร็จในการจัดฐานข้อมูลบคุลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตงิานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจดัทํา
เป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตังิานด้านการ
บริหารทรัพยากรบคุคล 
 
 

3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทาํสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วฒันธรรม
ในการทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสาํเร็จในการสร้างและปรับเปลีย่น
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตงิานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะดา้น IT  ของ
บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

3.1.1 ร้อยละของบคุลากรงานการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

4. การพัฒนาผูบ้ริหารให้มภีาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยคุใหม่ท่ี
ให้ความสําคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับ
ประสิทธิภาพของงาน  
 

4.1 การพัฒนาผูบ้ริหารให้มภีาวะผู้นํา มีวิสยัทศัน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบตัิงานควบคู่กันไป 

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สอนงาน 

 
/5. การพัฒนา... 



 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

 5. การพฒันาระบบสร้างแรงจงูใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสทิธิภาพสงูไว้  

5.1 มีระบบการรักษาบคุลากรที่มีสมรรถนะสงู เช่น 
Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบคุลากรที่มีสมรรถนะสงูที ่
อบต. สามารถรักษาไว้ได ้

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 6.1 หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้ 
6.2 องคค์วามรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 

6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทาํ แผนการจัดการ
ความรู้ 

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ 6.2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 6.3.1 ระดับความสาํเร็จของการเผยแพร่              

องค์ความรู้ 
 
 

4.  ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล 
 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบตัิงาน 
1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน 

1.1.1 ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํ
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบคุคลให้มี
ความโปรง่ใส 

จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรเข้าใจและ 

1.2.1 ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํมาตรฐาน
จริยธรรมของบคุลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 

ปฏิบตัิตามค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

1.3.1 ร้อยละของบคุลากรที่เข้าใจและปฏิบตัิตาม
ค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตําบล 

5.  คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
 

1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบคุลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

1.1.1 ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํแผน
สวัสดิการของบคุลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
1.2.1 ระดับความสาํเร็จในการส่งเสริมและ 

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการทํางานและดํารงชีวติ 

สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวติ 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานของบคุลากร 
 

1.3.1 ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจงูใจในการทํางาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


