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คํานํา 
 

องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
ในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง  ซึ่งเปนภารกิจที่มีความหลากหลาย
และครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนบรรลุ
วัตถุประสงค บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในฐานะปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหภารกิจสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี จึงเปนเปาหมายที่จะตองพัฒนาใหมีศักยภาพ เปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจให
ประสบความสําเร็จ  
  

เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จะนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการ
ปรับปรุงน้ีไปสูการปฏิบัติ เพื่อเปาหมายสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลให
ประสบความสําเร็จ และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ในการมุงพัฒนา
เพ่ือเปนองคกรท่ี “ทันสมัย รวมใจประสาน บริการเปนเลิศ เทิดคุณธรรม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 1 
บททั่วไป 

  

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ 

 องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ และ
ยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน  
 มุงพัฒนาเพ่ือเปนองคกรที่ “ทันสมัย รวมใจประสาน บริการเปนเลิศ เทิดคุณธรรม” ดังนี้ 

 ทันสมัย (M : Modern) : ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการ
ถายทอดและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ 
 รวมใจประสาน (U : UMTY) : ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนตามประเดน็ยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปาหมาย 
 บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND) : การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ             
พระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ ผูทํางานใหประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพ่ือ
สนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2545 ม. 3/1 การ
บริหารราชการตามพระราชบัญญัติตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิงภารกิจแหงแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบ
เลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน... ทั้งนี้ 
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี... 
 เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) : บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน
จะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความโปรงใส และเปนธรรม 
 
 พันธกิจ 

1. สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน 
2.   สงเสริมการทํางานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมี สวนรวมเพ่ือสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนน 

  การมีสัมพันธภาพที่ดี 
3.   สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากรในสังกัดทุกสวนงานอยางเปนระบบตอเนื่องและทั่วถึง 
4.   เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ 
5.   ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ 

  ทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อมั่นตนเอง และใหเกิดแกบุคลากรในสังกัดทุกสวนงาน 
 

 เปาหมายเชิงกลยุทธ 
1. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge 

Worker) สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ 
2. ระบบการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอนมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ

พัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
4. กระบวนการเรียนรูของบุคลากรสังกัดทุกสวนงาน มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและ

เผยแพรสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
การกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน

ตําบลโปงน้ํารอน ไดกําหนดขึ้นจากการศึกษา วิเคราะหขอมูลในกรอบของวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปจจัยที่เก่ียวของ ดังน ี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางกลุมผูนําและองคการ สุจริตธรรม 
ที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)   

กลยุทธท่ี 1.1  ยกยองบุคลากร / ผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม   
 กิจกรรมที่ 1 กําหนดเกณฑและประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรที่ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 
         และสรางเปนผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู และกรณีศกึษา (Knowledge Management) จากผูนําเหลานี้  
ท้ังงานที่ผานมาที่ผานมาและโครงการที่กําลังดําเนินเพ่ือเปนตัวอยางที่ดีใหแก
บุคลากรอื่นๆ 

กลยุทธท่ี 1.2  สรางองคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   
กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรการและมาตรฐานองคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเปนเกณฑในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
กิจกรรมที่ 2 คนหาตัวอยางโครงการนวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

จากสวนราชการตาง ๆ เพ่ือประมวลเปนตัวอยาง และนํามาศกึษาและ 
        ประยุกตใชตอไป 
กลยุทธท่ี 1.3  กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทองถ่ิน  

กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางานของนักการเมืองทองถ่ิน แลวเผยแพร 
ใหประชาชนรบัทราบ 

ยุทธศาสตรที่ 2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่นในรูปแบบตางๆ  
กลยุทธท่ี 2.1  ปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจรยิวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรูจากพระราชกรณียกิจ  

พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานใหแกขาราชการ รวมถึง
การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกตความเขาใจดังกลาว 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเปนหลักสูตรสําหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธท่ี 2.2  กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคบัแกบุคลากรทุกระดับ 
 กิจกรรมที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพ่ือให 

ทํางานไดตามหนาที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมเนนการพัฒนา
รูปแบบการฝกอบรมอยางเดียว แตเนนระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน 
(Coaching) ฯลฯ 

 กิจกรรมที่ 2 สงเสริมการฝกอบรมดานจริยธรรมอยางเขมขนเปนการพัฒนาภาคบังคบั 
โดยเฉพาะเรื่อง 
• กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับงาน 
• ความรู ความเขาใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคณุธรรม จริยธรรม      
สามารถตัดสินใจกระทํา หรือไมกระทําบางสิ่งบางอยาง ไดอยางเหมาะสม 
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• การบริหารความขัดแยงและยึดมั่นในอุดมการณ 
• การสรางความพึงพอใจกับประชาชน 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขาสูระบบในตําแหนงผูบริหาร ทั้งนี้ การพัฒนา 
บุคลากรรุนใหมดังกลาวมุงเนนสรางคนเกง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และ
จริยธรรมเขาสูระบบราชการยุคใหม 

กลยุทธท่ี 2.3  สรางศูนยกลางในการวิจัย สํารวจ ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอมูลขาวสาร 
         ดานธรรมาภิบาล  

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบใหคําปรึกษา แนะนําดานคุณธรรม จรยิธรรม แกบุคลากรทั้งระบบ 
 กิจกรรมที่ 2 สงเสริมใหมีการจัดการความรูและวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best Pracities) ใน 

     ดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในองคกร 
กลยุทธท่ี 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอยางเขมขน  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเร่ือง 

• ปลูกฝงปรัชญาการเปนพนักงานสวนทองถ่ินที่ดี 
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม 
• ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสรางสมรรถนะหลักและทักษะที่จําเปน 

กลยุทธท่ี 2.5  กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรบัประชาคมอาเซียน 
         และสูมาตรฐานสากล  
กิจกรรมที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู 

มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมการพัฒนาและดูงานอยางเขมขนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู 

มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรที่ 3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   

กลยุทธท่ี 3.1  ปรบัปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย  
         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 กิจกรรมที่ 1 การนําเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรมมากําหนดไวในกระบวนการของการ 
แตงตั้งหรือเลื่อนเขาสูตําแหนงบริหารในทุกระดับของหนวยงาน โดยใหเปน
องคประกอบที่สําคัญ  

 กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนของการสรรหา บรรจุ  
แตงตั้ง โอน ยาย 

กลยุทธท่ี 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสูการปฏิบัติ    
 กิจกรรมที่ 1 จัดทําและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององคกร 
 กิจกรรมที่ 2 กําหนดใหมีการบังคบัใชและบทลงโทษผูฝาฝนขอบังคับและวินัยขาราชการอยาง 

ชัดเจน 
กลยุทธท่ี 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลแกบุคลากร   
 กิจกรรมที่ 1 จัดทําและผลักดันใหมีการเอ้ือประโยชนใหแกบุตร / ครอบครัวพนักงานสวน 

ทองถ่ินที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่ 
 
 



4 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  : การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 4.1  เปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ                    
        กฎระเบียบที่เก่ียวของ    

 กิจกรรมที่ 1 กําหนดแนวทางและประเดน็ท่ีสามารถเปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมใน 
การกําหนดนโยบาย 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินยั อุทธรณ รองทุกข รวมถึงระบบการรบัฟงขอรองเรยีน 
เก่ียวกับการทุจริตของหนวยงาน (Whistleblower) 

 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการ 
ทํางาน 

กลยุทธท่ี 4.2  เปดโอกาสใหประชาชน และหนวยงานอ่ืนเขามามีสวนรวมและการติดตาม   
                   สถานการณการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล 
 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหนวยงานอ่ืน เพ่ือสรางเครือขาย 

การทํางานรวมกันท่ีเขมแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสรางพลัง
มวลชนในพื้นที่ท่ีเขมแข็ง 

 กิจกรรมที่ 2 สงเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุมตาง ๆ และหนวยงานอ่ืน เขารวม 
เปนกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือเขารวมในการกําหนดนโยบาย 
การวางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถวงดุล
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 กิจกรรมที่ 3 การใหผูนําศาสนาหรือศาสนสถาน เชน วัด โบสถ มัสยิด เขามามีสวนรวมในการ 
สงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 2 
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ

มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบดวย 
 มิติที่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
 มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 4  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 
มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริการ

ทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 
 (ก) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ

สอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 (ข) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 

“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ
ทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุชองวางดานความ
ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 

 (ค) สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปน
ตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

 (ง) สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสราง
ความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมายถึง 
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional Activities)  มีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness)  

(ข) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง  
ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจรงิ 

 (ค) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอบประมาณ
รายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุมคา (Value for Money) 

 (ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรบัปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
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มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสวนราชการ กอใหเกิดผล
ดังตอไปนี้ 

(ก) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมายพันธกิจของ 
สวนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการ  
และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

 (ค) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวน
ราชการ 

 (ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง 
 (ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 

ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย  โดยคาํนึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 

 (ข) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะตองกําหนดให
ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการ  

มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การท่ีสวนราชการมี
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ดังนี้  

 (ก) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงาน
และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการ
ใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสรมิใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่  โดยไมสูญเสีย
รูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

 (ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคบัตาม
กฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

 (ค) มีการสงเสรมิความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและ
บุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเอง 

    
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่จะชวยทําใหสวน

ราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดาํเนินงานดานการบริหารทรพัยากร
บุคคลสอดคลองมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรอืไม มากนอยเพียงใด 



สวนท่ี 3 
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
 

 

ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประกอบดวย ผูบริหารเปนหัวหนาคณะทํางาน หัวหนาสวนราชการระดับกองเปนคณะทํางาน และ

หนวยงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ โดยคณะทํางานดังกลาวมีหนาที่วิเคราะหขอมูลการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูบริหารขาราชการ พนักงานในสวนตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล 

2. จัดประชุมคณะทํางาน  
เพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนตําบลตําบลโปงน้ํารอน เพ่ือสรางระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสราง
ความกาวหนาในการทํางาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรและสรางแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของ
บุคลากร ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหบรรลุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลโปงน้ํารอนตามที่ไดกําหนดไว 

3. การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  
คณะทํางานรวมกันวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล             

โปงน้ํารอน เพ่ือใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง เปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางย่ังยืน จึงทําใหเห็น
ทิศทางของการพัฒนาที่จะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบล การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการนําการจัดการ
ความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการ
บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปนองคกรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศนดังกลาว คณะ
ทํางานฯ ไดนําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย และผูเก่ียวของ เปนขอมูล
ประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย 

3.1 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห
ทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ของผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
          การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกดวยเทคนิค SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการใหทุนการศึกษาตอ 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
3. มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา มีเครือขายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 

และปริญญาโท ในเขตพ้ืนที่อําเภอฝาง 
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4. องคการบริหารสวนตําบลสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนด
แนวนโยบายใหพนักงานสวนตําบลไดศึกษาตอถึงระดับปริญญาโทดวยการเตรียมความพรอม
ดานสถานที่ศึกษา และแนวทางการใหทุนการศึกษา 

5. บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขยายใหญ ปรับ
ขนาดเปนขนาดกลาง และมีแนวโนมที่จะจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตําบลในอนาคต 

6. พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน 

 จุดออน (Weaknesses : W) 
1. สํานักงานมีความคบัแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ 
2. จํานวนพนักงานสวนตําบลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวา

จํานวนบุคลากร 
3. พนักงานสวนตําบลและพนกังานจางบางสวนไมมีความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ 

 โอกาส (Opportunities : O) 
1. องคการบริหารสวนตําบลสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 
2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน 
3. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน 

 อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
3. พนักงานสวนตําบลขาดความรู ความเขาใจ เร่ืองวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มากกวาการพัฒนาคน 
 

ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในองคกร 
2. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ 
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารเพ่ือใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค (Objective) ที่วางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ(result based 
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารที่จะตองบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา cost-
benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบ
กับประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งจัดทําเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual 
scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards) 

 
 



8 
 

ความตองการ/ความคาดหวังของบุคลากรทุกสวนงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. บุคลากทุกสวนงานมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของบุคลากร 
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

องคกร (ชวยสื่อวิสัยทศัน นโยบาย และกลยุทธสูบุคลากรทุกสวนงาน  
4. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมของบุคลากรทุกสวนงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม  
5. บุคลากรทุกสวนงานไดรับการสงเสริมใหเรียนรูทั้งในและนอกระบบ 
 

ความตองการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง ตอความตองการของ

ประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
2. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเสรจ็สิ้นที่จุดบริการใกลตัวประชาชน 
3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งไดแกการปฏิบัติ

ราชการที่มุงเนนถึงความตองการของประชาชน 
 
เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญที่องคกรตองการใหเกิดขึ้นใน 1 – 3 ปขางหนา คืออะไร 

ดานกระบวนงาน  
1. นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรม 

              บุคลากร หรือความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได 
2. การออกระเบียบตองใหมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคิดคนเดียว ใชหลักการมีสวน   
    รวม  
3. ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน 
4. จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี 
5. มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ 
6. กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
7. สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการท่ีชัดเจน 
8. ลดขั้นตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง 
9. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากขึ้น 
10. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เท่ียงตรง เชื่อถือได 
11. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอบรม                     
      ในหลกัสูตรตางๆ การคัดเลือกคนเขาสูตําแหนง 
12. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
13. บุคลากรเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงาน       
      ของตนเอง 
14. ปรมิาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน 
15. มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกตองแมนยํา สามารถนําไปประกอบการตดัสินใจและ              

บริหารราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 
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ดานบุคลากร 
  พัฒนาใหบุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เกง  ดี  สุข      
         เกง =  มีความรูเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอ่ืน มีความ 
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเปนท่ียอมรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวน ราชการอ่ืน 
             ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปรงใส  รับผิดชอบ   
             สุข =   ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และ 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในทุกระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนํา IT เขามา
ชวยในการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน 
3. การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career Path การจัด 

สวัสดิการตาง ๆ การตั้งชมรมหรือสมาคมตาง ๆ   
4. เพิ่มขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ  

แรงจูงใจอ่ืนๆ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
5. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ 
6. เพิ่มบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะดาน 
7. บุคลากรมีการใหบรกิารที่ดีกับผูท่ีมาติดตอราชการ 
8. มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
9. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
10. บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
11. ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดานทรัพยากร 
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและทันสมัย 

โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทําใหการเขาถึงสารสนเทศทําไดงายและ     

เทาเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM) 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 
ดานผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร 

• องคการบริหารสวนตําบล 
1. องคการบริหารสวนตําบลยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน 
2. สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอประชาชน 

อยางแทจริง 
3. บุคลากร มีความรูความเขาใจ สามารถนาํไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

ประหยัด และคุมคา 
4. สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ 
5. มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา 

ทองถ่ิน 
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6. องคการบริหารสวนตําบล รับฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดําเนินงาน 
• ประชาชน 

1. ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก และการเขารวมในการดําเนินงาน    
ขององคการบริหารสวนตําบล 

2. ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทํางานไดสะดวกยิ่งข้ึน 

3. ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีที่องคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดีย่ิงๆ ขึ้น 
จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีท่ีองคกรมีอยู 
1. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาท่ีในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
2. งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 
3. มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีไวอยางชัดเจน 
4. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
5. มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลาย ๆ ดาน เชน การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ การให

ทุนการศกึษาระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
6. เปนหนวยงานที่มีพ้ืนฐานการทํางานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สรางสรรค สามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 
7. บุคลากรมีความรู ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานไดหลายตําแหนง 
สิ่งที่มุงเนน 
1. เปนหนวยงานท่ีคอนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กที่งายตอการปรับเปลี่ยน 
2. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
อะไรบางที่เปนสิ่งทาทายหรือส่ิงที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

1. การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
3. สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรบัเปลี่ยนทัศนคติ  
4. วิสัยทัศนของบุคลากรในองคกรใหพรอมรบัตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
5. พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
6. การสรางองคกรให “จ๋ิวแตแจว” เชน การสรางบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีคุณภาพ 
7. การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและ      

การนําไปใชประโยชน 
8. บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
9. มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณที่ เปลี่ยนไปในยุค

โลกาภิวัฒน 
10. การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ย้ิมแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ ประสานประโยชน” 
11. สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ 
12. สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 



11 
 

13. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

14. บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ไดรับ 
 

อะไรท่ีหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมาหรือทานคาดหวังใหหนวย
บริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 
           1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 

3. พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
4. ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
5. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

และเปนปจจุบัน 
6. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม    

ท่ีสอดคลองกับแนวโนมของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
7. มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลท่ีถูกตอง ทันสมัย โดยที่ขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลได 

ดวยตนเองผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 
8. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไวลวงหนา 
9. สรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงต้ัง การอบรมศึกษาดูงาน 
10. มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพ่ือสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแกบุคลากร 
11. สรางผูบริหารใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
12. การรักษาคนในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 
13. การปรับปรุงเร่ืองสวัสดิการ เชน เร่ืองเงนิโบนัส  
14. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและ

เพียงพอ 
15. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร 
1 การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
2 การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
4 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 
5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
6 การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ 
7 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

10 การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
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ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร 
11 การพัฒนาศูนยชวยเหลือวิชาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู 
12 การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
13 การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรกัษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว 
14 การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 
16 พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเปนในการ                     

เรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
17 กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการทํางานเปนทีม และการเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตรกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมสีมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20 พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21 สนับสนุนใหการดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
22 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลและระบบ 

บริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่ท่ีรับผิดชอบและงานภารกิจอยางมืออาชีพ 
23 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในสวนของเคร่ืองมือ วิธีการ และผูประเมิน เพื่อใหสามารถให

สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง      
24 กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
25 สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางาน และบรรยากาศ 

ของการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การทํางานอยางมีความสุข และงานบรรลุผล 
26 พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลังขอมูลความรูและนํา

เทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู 
27 การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม 
28 การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม 

 

 จากการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงาน
ดาน HR ในปจจุบัน จึงไดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีสวนตางมากที่สุด 10 ประเด็น
ยุทธศาสตร คือ  
       1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
      2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
      3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนและพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมที่ใหความสําคัญ
กับบุคลากรควบคูไปกับประสิทธิภาพของงาน  

5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของขาราชการ  
           6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรกัษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว 

7. เสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 

       9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
           10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
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การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของ 
ประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน 1 .การจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม 2. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ืออํานวยในการสรางความกาวหนา 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสรางการบริหารงานของ อบต. 
  4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรูทักษะสมรรถนะเฉพาะ 

    ตําแหนง 
 

สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังใหเปนปจจุบัน 1. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาใหชัดเจน  
 2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสรางความ     

    กาวหนาในอาชีพ 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังให 
    เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดับความสําเร็จในการปรบัปรุงโครงสรางและอัตรา  
    อัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางเสนทางความ 
    กาวหนา 

4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ  
   สมรรถนะในการทํางาน 

4. รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะประจํา 
    ตําแหนง 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอตัรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการวางแผนอัตรา 
    กําลังและการปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ  
    ภารกิจ 

1. ถูกจํากัดดานอัตรากําลัง 
 

2. บุคลากรมีความพรอมที่จะยอมรบัการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถายโอน 
   ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ โอน (ยาย)  
    ไปอยูหนวยงานที่มีความกาวหนามากกวา 

 4. อัตรากําลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณงานที่ 
   ไดรับมอบหมาย 



ส่ิงที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. เพิ่มอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถายโอน 

1. จัดทําและปรับปรงุแผนอัตรากําลังที่สอดคลอง 
   กับความเปนจริงตามภารกิจหนาที่ 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให 
    เปนไปตามกรอบที่กําหนด 

2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม 
   การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 
   ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

1 . ระดั บ ความ สํ า เร็จ ใน การสร า งและป รับ เปลี่ ย น    
     กระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทํางานใหเหมาะสมกับ 
     ภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับ 
    การบรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 
    คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
     ที่สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม  
     โดยคํานงึถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพฒันาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                            ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนําไปใช 

    ในการปฏิบัติงาน 
2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน 
    เคร่ืองมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 
    เพียงพอ 

 3. ตองพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 

ส่ิงที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน 
    ระบบและตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
   สงเสริมตามความตองการดาน IT ของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 
    เพียงพอ 

2. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด  
   ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช  
   ประโยชนไดอยางแทจริง 

3. กําหนดใหความรู ความสามารถดาน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตําแหนง 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให     
    ครอบคลุมทุกภารกิจ 

 4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการบริหารงานบุคคล  
    เพ่ือสะดวกในการเรียกใชขอมูล 

 
 
 
 



เปาประสงค ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร 
   อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 
    ดาน IT  

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทํา 
    เปนฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร 
                             ยุคใหมที่ใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพ 
                             การปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารท่ี 
   หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก  
   รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานตาง ๆ 

1. ผูบริหารบางสวนที่เขารับการฝกอบรมไมคอย 
   ใหความสําคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการโดยใหความสําคัญกับการดาํเนินการ 
    ตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล      
    อยางสม่ําเสมอ  

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/             
    ไมคอยนาสนใจ 

 3. ยังไมมีระบบการตดิตามประเมินผลการพัฒนา 
   ภาวะผูนํา วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ 
   ผูบริหารอยางเปนรูปธรรม 

 
ส่ิงที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
   ผูนําการพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน 
   ระบบและตอเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําใหมี 
   คุณลกัษณะของผูบริหารยุคใหม 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนํา 
   และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. มีระบบประเมนิผลผูบริหารท่ีเขารับการ 
   ฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ที่ 
   จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 

3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที่ 
    เก่ียวของ เชน ผูใตบังคบับัญชา เพ่ือน 
    รวมงานเปนผูประเมิน 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน  
    อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของผูบริหารที่ไดรบัการพัฒนา 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. รัฐบาลใหการสงเสริมโดยกําหนดใหเปน 
    นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของขาราชการในบางเร่ืองไมเหมาะสม 
    กอใหเกิดความไมเปนธรรมกับขาราชการ   

2. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 2. ปญหาหนี้สินของขาราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจัดสวัสดิการไมตรงกับความตองการของ 

   ขาราชการ เนื่องจากไมมีการสํารวจความตองการที่ 
   แทจรงิ 

ส่ิงที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1.วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการสงเสรมิ 
   คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี 
   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ 
    ดํารงชีวิต 

2. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบาย 
    เนนหนักใหนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ 
    ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

 
  

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให 
    สอดคลองกับความตองการของขาราชการ  
    รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยาง 
    สม่ําเสมอ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให 
    สอดคลองกับความตองการของบุคลากร  
    รวม ท้ั งมี การประเมิ นผล เป น ระยะอย าง 
    สม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ 
    บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 

2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและ 
    ดํารงชีวิต 

2. ระดับความสําเร็จในการสงเสรมิและสนับสนุน 
     ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 
     การทํางานและดํารงชีวิต 



ประเด็นยุทธศาสตร 6 :  การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงขององคการ
บริหารสวนตําบลสงเสริม 
   การปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุน 

1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ 
   ขาราชการ เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
   ตําแหนงของบุคลากร 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานกับ 
   หนวยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการที่วางานราชการ 
    มีคาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทําให 
    อยากยายไปสูหนวยงานท่ีคาตอบแทนดีกวา 

 
ส่ิงที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีตอเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความตอเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับ 
   สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และเปนรูปธรรม  
    มากยิ่งข้ึน 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง 
   ตอเน่ือง 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรกัษาไวซึ่งขาราชการท่ีมีสมรรถนะ 
   สูง เชน Talent Management 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่สามารถรกัษาไวได 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีความ 
   ชัดเจนและเปนรปูธรรม   

2. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 7:  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการดานการสงเสรมิจริยธรรม 
   ของขาราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใชวิธีการเดิมๆ  
    ทําใหไมนาสนใจ 

3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ 
   หนวยงานอื่นอยางสม่ําเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองคความรูของ 
    องคกร 

4. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากร 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติอยางชัดเจน 

 



ส่ิงที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทํางาน 

1. ปรบัปรุงและพัฒนาโครงการดานคณุธรรม จริยธรรม ใหมี 
    ประสิทธิภาพและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติ 
    ตามคานิยมขององคการบริหารสวนตําบล 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรม  
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   องคการบริหารสวนตําบล 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานจรยิธรรม 

3. สงเสรมิและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
   และปฏิบัติตามคานิยมขององคการบริหารสวน 
   ตําบล 

3. รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมของ 
    องคการบริหารสวนตําบล 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 9 : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. เปนองคกรที่มีความรูในการปฏิบัติงานตาม 
   ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ
เรยีนรู 

2. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบเปนหมวดหมู 
 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

ส่ิงที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรูเพื่อเปนแนวทางใน 
    การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรทั้งที่ 
    เปนทางการและไมเปนทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคความรูท่ีกระจัดกระจายอยู 
    ตามสํานัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปน 
    หมวดหมู 

 

3. ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ 
   เขาถึงองคความรู 

 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการความรู 
2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรบัการ 
    รวบรวม 

2. จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว  
   ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู 

ประเด็นยุทธศาสตร 10 : การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 



 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อํานาจการตัดสินใจยังอยูที่ระดับผูบริหารเปนสวนใหญ   

 
 

3. มีหลักสูตรการฝกอบรมที่เก่ียวของกับการสรางภาวะผูนํา 
    ไมเพียงพอและไมท่ัวถึงบุคลากรทุกกลุม 

 
ส่ิงที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อใหบุคลากรไดแสดงออกและ 
    กลาตัดสินใจ 

2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมที่เก่ียวกับการ 
    พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
    ใหกับขาราชการ 

1. มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ 
    ขาราชการ อยางนอย 1  โครงการ 

2. การสงบุคลากรเขารบัการฝกอบรมการพัฒนา 
   ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนํา 
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สรุปปจจัยหลักแหงความสําเร็จเพื่อกําหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางความกาวหนาใน
สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2. จัดทําแผนสรางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานเพ่ือสรางความกาวหนาใน
อาชีพ 
 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปน
ปจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังให
เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 
3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา (Career 
Path) ใหชัดเจน 
4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ ความรู 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
การวางแผนอัตรากําลัง
และปรับอัตรากําลังให
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการถายโอน 
2.บริหารอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบที่
กําหนด 
3.จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
ที่สอดคลองกับความเปนจริงตาม
ภารกิจหนาที่ 
4. จัดใหมีกระบวนการสรางและ
ปรบัวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหม 

1. สรางและปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรม
ในการทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับ
การบริหารราชการแนวใหมและเหมาะสม
กับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ี
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคดิ
ของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 
2.ตองใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณอยางเพียงพอ 
3. กําหนดใหความรู ความสามารถ 
ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศเปน
สวนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ตําแหนง 
4. ผูบริหารตองใหความสําคัญและ
ผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูล
สารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนไดอยางแทจริง 
5. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูล
สารสนเทศใหครอบคลุมทุกภารกิจ 
6. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดาน
การบริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกใน
การเรียกใชขอมูล 

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT ของ
บุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาผูบริหารใหมี               
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และ
พฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมที่ใหความสําคัญกับ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู
กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การ
พัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผูนํา และผูปฏิบัติงาน
ควบคูกันไป 
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ 
Competency ที่จําเปนและตองการ
ในการเปนผูบริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ และวิธีการ
เสริมสรางผูนําใหมีคุณลักษณะของ
ผูบริหารยุคใหม 
5. มีระบบการประเมนิผลผูบริหารที่
เขารับการฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิม
มากขึ้นเพียงใด 
6. มีระบบการประเมนิผูบริหาร โดย
ใหผูที่เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือนรวมงาน เปนผูประเมิน 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มี
วิสัยทัศน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
การสงเสริมคณุภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณเพื่อการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนํา
หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
เปนแนวทางการดํารงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความ
ตองการของขาราชการตอการจัด
สวัสดิการตางๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของ
ขาราชการใหสอดคลองกับความ
ตองการของขาราชการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 
6. กําหนดใหปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนนโยบายเนนหนักใหนําไป
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 
 
 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ           
บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมนิผล
เปนระยะอยางสม่ําเสมอ 
2. การสงเสรมิและสนับสนุนใหนําหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 



ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาระบบสราง
แรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงไวกับหนวยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่
ตอเนื่อง ชัดเจนและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสราง
แรงจูงใจอื่น เก่ียวกับสวัสดิการใหมี
ความเหมาะสมเทาเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู 
ใหตรงกับสายงานและการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหมอยางตอเน่ือง 
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตอง
มีความตอเน่ืองชัดเจน 
5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมี
ความชัดเจนและเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่มี
สมรรถนะสูง เชน Talent 
Management 
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 
การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกบุคลากร 
 

1. ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ 
ของบุคคลในการทํางาน 
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดาน
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยาง
เปนรปูธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 
4. ปรบัปรุงและพัฒนาโครงการ      
ดานคุณธรรม จริยธรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ยิ่งข้ึน 
5. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม
ขององคการบริหารสวนตําบล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ
สมรรถนะประจําตาํแหนง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนง 
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหนงที่
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3.มีการประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรในหนวยงาน 
  
 



ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 
พัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู 
 

1. บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติที่
รักการเรียนรู 
2. มีแผนการจัดการความรู 
3 . รูปแบบที่หลากหลายของการ
เผยแพรองคความรู 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  
2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับ
การรวบรวม 
3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวม
แลวใหกับบุคลากรอื่นไดเรยีนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 10 
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ 
 
 
 
 

1. มีหลักสูตรการสรางภาวะผูนํ า
ใหกับขาราชการท่ีเหมาะสมและเปด
โอกาสใหขาราชการในหนวยงานได
เขารับการอบรมอยางทั่วถึง 
2. ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญและ
ยินดีสงบุคลากรในสังกัดเขารับการ
อบรม 

1. มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการ
พัฒนาภาวะผูนาํใหกับขาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 4 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบคุคล 
องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

 
แบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล 
 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

มุงพัฒนาเพื่อเปนองคกรที่ “ทันสมัย รวมใจประสาน บริการเปนเลิศ  1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
เทิดคุณธรรม” 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมที่ใหความสําคัญ   
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

1.สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน 
2. สงเสริมการทํางานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมี สวนรวมเพ่ือ
สรางทีมงานและเครือขาย โดยเนน การมีสัมพันธภาพท่ีด ี
3. สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากรในสังกัดทุกสวนงาน
อยางเปนระบบตอเน่ืองและทั่วถึง 
4. เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ 
5. ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจ
ทักษะและทัศนคติในกระบวนการทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความ
เชื่อมั่นตนเอง และใหเกิดแกบุคลากรในสังกัดทุกสวนงาน 
 

6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน 
7. การเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร 
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 
9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
 
 

 
 



 

มิติ 
เปาประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอมูล 
พื้นฐาน 

ระดับเปาหมาย น้ําหนัก 
ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ 

มิติท่ี 1 
ความสอดคลองเชิง 

ยุทธศาสตร 

1.การปรับปรุง
โครงสรางและอัตรา 
กําลังใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลัง 

- 1 2 3 4 5 100 10 15 งานการเจาหนาท่ี 

 2. จัดทําแผนสราง 
เสนทางความกาวหนา 
(Career Path) ให
ชัดเจน 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนสรางเสนทาง
ความกาวหนา 

- 1 2 3 4 5 100 15 งานการเจาหนาท่ี 

 3. จัดทํารายละเอียด
ของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจํา
ตําแหนง ท่ีสอดคลอง
กับการบริหาร
ทรัพยากร บุคคล
ภาครัฐแนวใหม 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนงท่ี
สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม 

- 1 2 3 4 5 100 20 งานการเจาหนาท่ี 

 4. ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ. 
 

ระดับของความสําเร็จใน
การปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

- 1 2 3 4 5 100 20 งานการเจาหนาท่ี 

 5. ประชาสัมพันธและ
จัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมให
บุคลากรในหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธและการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม 

- 1 2 3 4 5 100 15 งานการเจาหนาท่ี 



มิติ 
เปาประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอมูล 
พื้นฐาน 

ระดับเปาหมาย น้ําหนัก 
ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ 

 6. มีการฝกอบรมท่ี
เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ 

มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ อยางนอย 1 
โครงการ 

- 1 2 3 4 5 100 10 งานการเจาหนาท่ี 

 7. การสงบุคลากรเขา
รับการฝกอบรมการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ 

รอยละของผูผานการ
ฝกอบรมการพัฒนา 
ภาวะผูนํา 

- 1 2 3 4 5 100 10 งานการเจาหนาท่ี 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพของการ

บริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทําฐานขอมูล
บุคลากรใหถูกตองเปน
ปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัด
ฐานขอมูลบุคลากร 

- 1 2 3 4 5 100 60 15 งานการเจาหนาท่ี 

2. จัดทําฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติ 
งานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รอยละของขอมูล
สารสนเทศท่ีไดรับการ
จัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรพัยากร
บุคคล 

- 1 2 3 4 5    100  20 งานการเจาหนาท่ี 

3.  มีการสรรหาและ
บรรจุแตงต้ังท่ี
สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึง
วฒันธรรมความคิดของ
บุคลากร 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
ท่ีสอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 
โดยคํานึงถึงวฒันธรรม
ความคิดของบุคลากร 

 
 

- 1 2 3 4 5 100 20 งานการเจาหนาท่ี 



มิติ 
เปาประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอมูล 
พื้นฐาน 

ระดับเปาหมาย น้ําหนัก 
ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากร

บุคคล 
 

1. จัดทํารายละเอียด
เก่ียวกับความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการ 
ทํางาน 

รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหนง 

- 40 50 60 70 80 100 10 25 งานการเจาหนาท่ี 

2. การสรางและปรับ
กระบวนทัศน วัฒน- 
ธรรมในการทํางานของ
บุคลากรใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการ
แนวใหมและเหมาะสม
กับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการ
สรางและปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน คานิยม และ
วัฒนธรรมในการทํางานให
เหมาะสมกับภารกิจ 

- 1 2 3 4 5 100 10 งานการเจาหนาท่ี 

3. การพัฒนาความรู 
และทักษะดาน IT ของ
บุคลากร อยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาความรูและ
ทักษะดาน IT 

- 40 50 60 70 80 100 20 งานการเจาหนาท่ี 

4. การพัฒนาผูบริหาร
ใหมีภาวะผูนํา มี
วสัิยทัศน อยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 

รอยละของผูบริหารท่ีไดรับ
การพัฒนา 

- 80 85 90 95 100 100 10 งานการเจาหนาท่ี 

5. จัดใหมีระบบการ
สอนงาน (Coaching) 
เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา
และผูปฏิบัติงานควบคู
กันไป 

จํานวนบุคลากรกองการ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับการสอนงาน 

- 1 2 3 4 5 100 10 งานการเจาหนาท่ี 



มิติ 
เปาประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอมูล 
พื้นฐาน 

ระดับเปาหมาย น้ําหนัก 
ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ 

 6.มีระบบการรักษา
บุคลากรท่ีมีสมรรถนะ
สูง  

รอยละของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะสูงท่ีสามารถ
รักษาไวได 

- 70 75 80 85 90 100 10  งานการเจาหนาท่ี 

 7. หนวยงานมีแผน 
การจัดการความรู  

ระดับความสําเร็จของจัดทํา 
แผนการจัดการความรู 

- 1 2 3 4 5 100 10 งานการเจาหนาท่ี 

 8. องคความรูท่ีกระจัด
กระจายอยูไดรับการ
รวบรวม 

จํานวนองคความรูท่ีไดรับ
การรวบรวม 

- 5 10 15 20 25 100 10 งานการเจาหนาท่ี 

 9. มีการเผยแพรองค
ความรูท่ีไดรวบรวมแลว
ใหกับบุคลากรอ่ืนได
เรียนรูดวย 

ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพรองคความรู 

- 1 2 3 4 5 100 10 งานการเจาหนาท่ี 

มิติท่ี 4 
ความพรอมรับผิดดาน 
การบริหารทรัพยากร

บุคคล 
 
 

  

1. มีการสรางมาตรฐาน
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํากระบวนงาน ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมี
ความโปรงใส 

- 1 2 3 4 5 100 25 15 งานการเจาหนาท่ี 

2. มีการจัดทําราย 
ละเอียด มาตรฐาน         
จริยธรรมของบุคลากร  

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํามาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากร 

- 1 2 3 4 5    100  25 งานการเจาหนาท่ี 

 3.สงเสริมและ 
ประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและ
ปฏิบัติตามคานิยมของ
องคการบริหารสวน
ตําบล 

รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของ
องคการบริหารสวนตําบล 

- 40 50 60 70 80 100 50  งานการเจาหนาท่ี 



มิติ 
เปาประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ขอมูล 
พื้นฐาน 

ระดับเปาหมาย น้ําหนัก 
ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหวางชีวิตกับ

การทํางาน 

1.การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการของบุคลากร
ใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร 
รวมท้ังการประเมินผล
เปนระบบอยาง
สมํ่าเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนสวัสดิการของ
บุคลากร 

- 1 2 3 4 5 100 50 30 งานการเจาหนาท่ี 

2. การสงเสริมและ
สนับสนุนใหนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

- 1 2 3 4 5 100 30 งานการเจาหนาท่ี 

3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสรางแรงจูงใจ
ในการทํางานของ
บุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติและ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน 

- 1 2 3 4 5 100 20 งานการเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 

1.  ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสรางและอัตรากําลัง 

1.2 จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนา (Career 
Path) ใหชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สรางเสนทางความกาวหนา 

2 . การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหนง 
 

2.1  จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหนง ที่สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหนง
ท่ีสอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.3 ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรในหนวยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา 
สัมพันธและการจัดอบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม 

3. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ 
 

3.1.1 มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ อยางนอย 1 
โครงการ 

3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูนําใหกับขาราชการ 

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรมการ
พัฒนาภาวะผูนํา 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปนปจจุบัน 1.1.1 ระดับความสําเรจ็ในการจัดฐานขอมูล
บุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรพัยากร
บุคคล 
 

2.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับ
การจัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 



มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตวัชี้วัด 

3.  ประสิทธิผลของการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ สมรรถนะ
ในการทํางาน 

1.1.1 รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหนง 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหารราชการแนว
ใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสรางและ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน คานิยม และ
วัฒนธรรมในการทํางานใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรพัยากร
บุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT  ของบุคลากร 
อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่
ท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดาน IT 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน
และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมท่ีให
ความสําคัญกับบุคลากรควบคูไปกับประสิทธภิาพ
ของงาน  
 

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน อยาง
เปนระบบและตอเน่ือง 
 

4.1.1 รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนา
ภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 
 

4.2.1 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมีประสิทธภิาพสูงไว  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง เชน 
Talent Management 
 

5.1.1 รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงท่ี
สามารถรักษาไวได 

6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู 6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการ
จัดการความรู 

6.2 องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการรวบรวม 
 

6.2.1 จํานวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลวใหกับ
บุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองค
ความรู 
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มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 

4.  ความพรอมรับผิดดาน
การบรหิารทรพัยากรบุคคล 

1. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแก
บุคลากร 
 

1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวน 
งานในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความ
โปรงใส 

1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและ
ปฏิบัติตามคานิยมขององคการบริหารสวนตําบล 

1.3.1 รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติ
ตามคานิยมขององคการบริหารสวนตําบล 

5.  คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน 

1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของขาราชการ  
 

1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมท้ังมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สวสัดิการของบุคลากร 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวติและสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


