
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

แผนกลยุทธ์และนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 



 

 
 
   

 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้
มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะ
ขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ เป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ 
 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ทิศทางการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
ได้แก่  

 1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
 2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
 5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ จะน าแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
จัดท า น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป้าหมายส าคัญในการผลักดันและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลปาหล่อ 

วันที่ ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 



 

 
 
 

           
เรื่อง            หน้า 
 

บทที่ 1 บททั่วไป          
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ การบริหารทรัพยากรบุคคล   ๑ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  ๓ 

   ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ  
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๖ 

 

บทที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)     
 มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ๗ 
- มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์      
- มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล       
- มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล      
- มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล               
- มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ  ๑๐ 
 

บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๑๑ 
 รายละเอียดการด าเนินงาน  ๑๑ 
 - ขั้นตอนที่ ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  ๑๑ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

 - ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๑๒ 
 - ขั้นตอนที่ ๓ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๑๖ 
 - ขั้นตอนที่ ๔ ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๒๕ 
 และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์  
  - ขั้นตอนที่ ๕ จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   ๒๙ 
 เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อฝ่ายบริหารและจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ 

 แผนงาน/โครงการ ที่รองรับแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    ๓๓ 
 
 

ภาคผนวก 
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ เรื่อง กลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
 - รายงานการประชุมการจัดท าแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

สารบัญ 
 



แผนกลยุทธ์และนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)            |  ๑ 
 

 
 

 
 

 

  องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระ 
ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายที่จะดําเนินงานในการบริหารด้านต่างๆ ตามอํานาจ
หน้าที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จําเป็น และรายได้ที่ รัฐ
จัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น การดําเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ทุกๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการ
ดําเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่สําคัญ ที่ทําให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง การกําหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ 
สามารถดําเนินการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
และทําให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
  องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ จึงดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์และนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ โดยคํานึงถึงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัด อันเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 

 
“ทันสมัย ร่วมใจประสาน 

บริการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม” 
 
 

  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอด                 
และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 
  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหาร               
ส่วนตําบลจําปาหล่อตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเปูาหมาย 
 

 
/บริการเป็นเลิศ… 

บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 

วิสัยทัศนก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
 



แผนกลยุทธ์และนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)            |  ๒ 
 
  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ              
ผู้ทํางานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้อง                   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม.3/1 การบริหารราชการ                            
ตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                          
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภาระค่าใช้จ่าย                     
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจ                  
การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบ                           
ต่อผลงาน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
   : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อจะต้องปฏิบัติ
หนา้ที่ราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 

 

 
 ๑. สร้างระบบการพัฒนากําลังคน การจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 

  ๒. ส่งเสริมการทํางานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและ
เครือข่าย โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ
ทุกกอง/ส่วนราชการ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และท่ัวถึง 
  ๔. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๕. ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และ
ทัศนคตใินกระบวนการทํางาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเองแก่บุคลการในสังกัดทุกส่วนราชการ 
 
 
 

   
 ๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ มีแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหาร  

ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน  
  2. เพ่ือให้แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือในการ
จัดเตรียมกําลังคน ให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนครบถ้วนใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. เพ่ือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกําหนดแนวทางแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4. เพ่ือใช้แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือในการ
ประสานความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ 
 
 

/ยุทธศาสตร์ขององค์การ… 

พันธกิจ 
 

วัตถุประสงค ์
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 วิสัยทัศน ์
 องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ ได้กําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน และมีความเป็นไปได้ในการบรรลุถึง 
และสอดคล้องกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ จังหวัด และอําเภอ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถพ่ึงตนเองได้ บริหารการจัดการท้องถิ่นเพ่ือรองรับ
ภารกิจถ่ายโอนการกระจายอํานาจ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เสมอภาค และโปร่งใส มุ่งเน้นการบริการประชาชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและองค์กรต่างๆ สามารถ
เป็นที่พ่ึงของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อจึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาจังหวัด 
 

  เป้าประสงค์ 
 ๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และได้มาตรฐาน 
 ๒. เชื่อมโยงระบบการกระจายสินค้าและบริการ และลดต้นทุนการขนส่ง 
 ๓. ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 
 ๔. ประชาชนได้รับสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม 
 ๕. ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ๖. ชุมชนเร่งสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. ประชาชนมีจิตสํานึกในการบํารุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๘. ใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
 ๙. ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจสูงสุด 
 ๑๐. การจัดทําบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 ๑๑. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๒. การพัฒนาท้องถิ่นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

/ตัวชี้วัด… 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาหล่อ 
 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สรา้งเศรษฐกิจรุ่งเรือง มุ่งสูเ่มืองธรรมาภบิาล” 
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 ตัวชี้วัด 
 1. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

3. ประชาชนมีงานทํามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. รักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. องค์กรมีธรรมาภิบาลและบุคลากรมีสมรรถนะสูง 
6. สนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

 ค่าเป้าหมาย 
       1. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ประชาชนมีน้ําประปาสะอาดสําหรับอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอ  
3. ร้อยละของจํานวนไฟฟูาสาธารณะที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  4. ร้อยละของคันดิน พนังก้ันน้ํา เขื่อนปูองกันตลิ่งที่เพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละของประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
6. ร้อยละของสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนระดับก่อนปฐมวัย 
7. จํานวนร้อยละของประชาชนที่ได้ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
8. สัดส่วนของประชากรเจ็บปุวยลดลง 
9. จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
10. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ อปท.ได้รับการพัฒนาความรู้ 

  11. จํานวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย เพศ และยาเสพติดลดลง 
12. ประชาชน 95% มีงานทํา 
13. จํานวนครัวเรือน 90%มีรายได้พอเพียงกับรายจ่าย 
14. จํานวนต้นไม้ที่เพ่ิมขึ้น 
15. ร้อยละความสําเร็จของแผนการจัดการขยะชุมชน 

  16. ร้อยละของจํานวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอต่อความต้องการ 
17. หน่วยงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

      18. ประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
      19. จํานวนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดที่สามารถปฏิบัติได้ 
 
 

  กลยุทธ ์
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา 

1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
1.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคันดินกั้นน้ํา พนังกั้นน้ํา เขื่อนปูองกันตลิ่ง 
1.๔ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 2… 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
      2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส 

2.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.5 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ จัดฝึกอบรม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และที่พักริมทาง 

  2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปูองกัน รักษาโรค ให้ประชาชน         
มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตลอดจนการระงับโรคติดต่อที่สําคัญ 

  2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา 

  2.8 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี โดยให้มีความสําคัญกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ 

2.9 การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการบริหารจัดการตลาด 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  

  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมปศุสัตว์ ประมง สินค้าเกษตร 
และอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 

  3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
      4.1 ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

  4.2 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งการกําจัด 
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  

4.3  ขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืช พัฒนาแหล่งน้ําตามธรรมชาติ   
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี  
      5.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  5.2 การพัฒนาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้ความทันสมัย 
สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด       
  6.1 สนับสนุนการดําเนินงานด้านปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล รวมพลัง

ทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  6.2 สนับสนุนงานภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดหรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ 
 

/จุดยืนทางยุทธศาสตร์... 
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 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด

กับประชาชนมากที่สุด เนื่องจากมีศักยภาพในการบริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผู้บริหารได้ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารราชการ 
๕ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
และมีปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาตําบลจําปาหล่อ ดังนี้ 

 ด้านท าเลที่ตั้ง อยู่ในเขตที่ตั้งที่เหมาะสมเป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่าง 3 อําเภอ คืออําเภอ
เมืองอ่างทอง อําเภอปุาโมก และอําเภอวิเศษชัยชาญ จึงเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ ตั้งอยู่ในเขตราบลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยา ทําให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังมีระบบชลประทานที่ดีครอบคลุมทั้งตําบล จึงทําให้สามารถ
ทําการเกษตรได้ผลเป็นอย่างดี ประชาชนส่วนใหญ่จึงทํานา ปลูกข้าว และทําสวน 

 ด้านสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
 ด้านการคมนาคม มีถนนทางหลวงแผ่นดิน ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างตําบล อําเภอ          

และจังหวัดหลายสาย สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย 
 ด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ อยู่ใกล้

แหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรและอยู่ในเขตที่มีการคมนาคมการขนส่งสะดวกสบาย จึงเหมาะอย่างยิ่งในการ
ลงทุน เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของร้านค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม อู่ซ่อมรถต่างๆ 

 
 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ในการ
นํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  

 โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

/บทที่ ๒ การพัฒนาสมรรถนะ… 



แผนกลยุทธ์และนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)            |  ๗ 
 
 
 
 
 
 
  การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ได้อย่างบรรลุเปูาหมาย และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กล่าวคือ ส่วนราชการท้องถิ่น
จะต้องบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Alignment) ระหว่างการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการ   
  การบริหารนโยบาย เป็นบทบาทของสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐ มีการกําหนดมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางในการประเมินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) ดังนี้ 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
        มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  
 

        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุพันธกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการ
กําลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด 
ให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อความ
คงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

/มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ… 

บทที่ ๒ 
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 



แผนกลยุทธ์และนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)            |  ๘ 
 
       มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) 
มีลักษณะดังต่อไปนี ้ 
   1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
   2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
  3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ้มค่า (Value for Money)   
  4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 

          มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของ
ส่วนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่าง
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงาน
ส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

       มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่
ส่วนราชการจะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกําหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ  
    

/มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต... 

  



แผนกลยุทธ์และนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)            |  ๙ 
 

 
          มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง 
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร
ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ 
โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  
    2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการ
จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการ
ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และ
กรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ 
 

  การบริหารยุทธศาสตร์ ส่วนราชการมีบทบาทในการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดทําแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ค่าเปูาหมาย (Target) ที่ชัดเจน เพ่ือให้มีการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีจุดมุ่งเน้นให้เกิดผล
ตามตัวชี้วัดและระดับเปูาหมายที่ต้องการ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังนั้น แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นแผนที่มุ่งเน้นการ
สนับสนุนให้กําลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และมี
ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้ก้าวหน้าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
 

  การปฏิบัติการ ส่วนราชการจะสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีจุดมุ่งเน้นและทิศทาง
ที่ชัดเจน ตามที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด และค่าเปู าหมายจะเป็นสิ่ง
กําหนดแผนงานและกิจกรรมในทางปฏิบัติ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
สําเร็จของการดําเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

/กระบวนการพัฒนา... 
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  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ 
  ๑. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป็นกระบวนการศึกษาภาพรวมของสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
เพ่ือทราบ จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อมูลความเป็นจริงพ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

  ๒. การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป็นกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
ซึ่งอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง มาวิเคราะห์ร่วมกับ
เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ  นโยบายของผู้บริหาร 
เพื่อกําหนดกลยุทธ์ เปูาหมาย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกื ้อหนุนต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  ๓. การน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ 
  เป็นการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล และจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดําเนินกิจกรรม เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามค่าเปูาหมาย
ของตัวชี้วัด และเงื่อนเวลาที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งสําคัญที่จะทําให้
มีการนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติอย่างเกิดผล คือ การสื่อสารทําความเข้าใจ
ต่อเปูาหมาย วิธีดําเนินการ และผลลัพธ์ที่ข้าราชการและส่วนราชการจะได้รับ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อประชาชน และผู้รับบริการด้วย 

  ๔. การติดตามและการรายงาน 
  เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยให้ส่วนราชการมั่นใจว่า การดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความก้าวหน้าไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ 
หรือหากมีปัญหา/อุปสรรคใด ก็จะสามารถปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานได้อย่างทันเหตุการณ์ การติดตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน สามารถกระทําได้เป็นระยะๆ เช่น ทุกเดือน, ทุก ๓ เดือน, ทุก ๖ เดือน 
เป็นต้น เมื่อครบ ๑ ปี จะเป็นการประเมินผลและรายงานผลสําเร็จ การดําเนินงานในภาพรวมของ
แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการดําเนินงานต่อผู้บริหาร  
  การติดตามประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
จะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ต้องคํานึงถึงสิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ของการดําเนินงาน
ตามแผนงานหรือโครงการ ประกอบการติดตามประเมินผล 
  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการในการเรียนรู้ จากบทเรียนต่างๆ (Lessons Learnt) 
ว่ามีวิธีการ กระบวนการดําเนินงานอย่างไร ควรแก้ไขปูองกันปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
จึงทําให้ประสบความสําเร็จ หรือมีแบบอย่างความสําเร็จที่ดี (Best Practice) ใดบ้างที่นํามาปรับใช้ได้ 

 
 
 
 
 

/บทที่ ๓ ขั้นตอนการจัดทํา... 
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 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขัน้ตอนที่ ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
ขั้นตอนที่ ๒ ดําเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขั้นตอนที่ ๓ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขัน้ตอนที่ ๔ กําหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานของแต่ละเปูาประสงค์ 
ขั้นตอนที่ ๕ จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแผนกลยุทธ์ฯ 

ต่อฝุายบริหารและจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับ 
 

 รายละเอียดการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
การจัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

/องค์การบริหารส่วนตําบล… 

บทท่ี ๓ 
ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ มีการส่งเสริมการพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างในสังกัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และระบบราชการ ๔.๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ระบบราชการ ๔.๐ และการแบ่งกลุ่มภารกิจให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ แผนกลยุทธ์และ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ ๒ ดําเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่
ส่วนราชการ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือทราบระดับ
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล จุดอ่อน จุดแข็งของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลคาดหวังต่องานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแนวทาง
การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนและผลักดันให้ ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
 
 
 
1.1 ด้านกระบวนงาน  
1. นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการองค์ความรู้ (KM) การจัดเก็บ

ข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
2. มีประมวลคําถาม - คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทําให้

องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ประชุมชี้แจง

ให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจถึงหลักระเบียบ หลักเกณฑ์ เพ่ือนําไปปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างแท้จริง 
4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
5. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
6. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
7. กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
8. ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
9. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น 

10. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อได้ 
ในทุกด้าน/ทุกกิจกรรม  

11. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
12. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม 

ในหลักสูตรต่างๆ การสรรหาพนักงานจ้าง การให้โอน/รับโอน การย้าย เป็นต้น 
13. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง 
15. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
16. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ  

และบริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 

/1.2 ด้านบุคลากร… 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า 
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1.2 ด้านบุคลากร 
1. พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ เก่ง  ดี  สุข      

      เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับ มีความสามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับ 
          ดี  =   มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ   
          สุข =  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นๆ ในสํานักงาน 

2. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม โดยบุคลากร  
ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคคลอื่น ๆ ได้ 

4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ   

5. เพ่ิมขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจ
อ่ืนๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อราชการ  
9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  

10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

1.3 ด้านทรัพยากร 
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 

โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ     

เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 

1.4 ด้านประชาชน/ผู้รับบริการ หรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
  ประชาชน/ผู้รับบริการ 
1. ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

จําปาหล่อ ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  

จําปาหล่อ 

/1.4 ด้านประชาชน... 
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1.4 ด้านประชาชน/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)  

ในการบริหารงาน 
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อย่างแท้จริง 
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการพัฒนาตําบลจําปาหล่อ 
7. องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ รับฟังและนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดําเนินงาน 

       
 
 

จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู ่
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล

การพัฒนาสังคม การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ การจัดการศึกษาปฐมวัย การ
ก่อสร้าง โยธา รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

2. การเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นให้แก่ประชาชน 
3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน 
5. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน 
6. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆ ด้าน เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงาน 
8. เป็นหน่วยงานที่มีพ้ืนฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได ้
9. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานได้หลายหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
1. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น 
2. เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายการทํางาน 

/3. สิ่งที่ต้องปรับปรุง... 

   2. อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 
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1. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร (KM) 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิสัยทัศน์  

ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. การสร้างองค์กรให ้“จิ๋วแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ 
6. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและ 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์ 
9. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 

10. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
11. สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทํางาน 
13. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจที่ได้รับ 

 
 

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

ในการบริหารงานบุคคล 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ 

และเป็นปัจจุบัน 
5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่    

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6. มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง

ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
7. การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8. สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง โอน (ย้าย) การฝึกอบรม 
9. มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 

10. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11. การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เงินโบนัส 
13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (Competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

/ขั้นตอนที่ ๓ กําหนดประเด็น... 

3. สิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
 

4. สิ่งท่ีควรด าเนินการ/สนับสนุน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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  ขั้นตอนที่ ๓ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  การวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
หมายถึง การนําข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ ได้แก่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล มาพิจารณาร่วมกับทิศทา ง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบริหารราชการของหน่วยงาน แล้วกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพปัจจุบัน
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล จุดอ่อน จุดแข็ง สิ่งที่คาดหวัง รวมทั้งแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลจําปาหล่อประสบความสําเร็จ และได้กําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
7. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง 
10. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11. การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
15. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
16. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการเรียนรู้ 

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

เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

/21. สร้างระบบ Logistic... 
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ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

21. สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

22. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 

23. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงาน
ภารกิจอย่างมืออาชีพ 

24. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมิน เพ่ือให้
สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง      

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

บรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุข และงาน
บรรลุผล 

27. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และนํา
เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

28. การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม 

 
 จากการวิเคราะห์ความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อจึงได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความสําคัญมากที่สุด 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ ดังนี้ 

 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ  

บริหารทรัพยากรบุคคล 
  4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา  มีวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่
ที่ให้ความสําคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของงาน 
  5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
  6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้   
  ๗. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
  9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  10. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 
 
 

/การวิเคราะห์แรงเสริม... 
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การวิเคราะห์แรงเสริม/แรงต้าน เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ 

ของประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุนให้ 
    บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
3. นโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. การจํากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ        
    สมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง และเส้นทาง 
    ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดทําฐานข้อมูลอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน 
๒. จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้    
    ชัดเจน 
 

๑. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสร้าง 
    ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสม  
    กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
๓. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ  
    สมรรถนะในการทํางาน และเส้นทาง 
    ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูล 
    บุคลากร 
2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง  
    และอัตรากําลัง 
๓. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําเส้นทาง 
    ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง  
   ให้เหมาะสมกับภารกิจ 
2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

1. ถูกจํากัดด้านอัตรากําลัง 
2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
    ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)  
    ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
    หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า 
4. อัตรากําลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
   งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

/1. เพิ่มอัตรากําลัง... 
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สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
    ถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้ 
    เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคล้อง 
   กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม 
   การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม่ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
   ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคล้อง 
    กับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  
    โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

1. ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทํางานให้ 
    เหมาะสมกับภารกิจ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ 
    บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร     
    ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง   
    วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                             ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 
2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 
    เครือ่งมือในการตัดสินใจ 

1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนําไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 
2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
    เพียงพอ 
3. ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น 
    ระบบและต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
    เพียงพอ 
4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตําแหน่ง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
    ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 
2. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้เกิด  
    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช้  
    ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 
    อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
    ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ    
    ทักษะด้าน IT  
2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับการจัดทํา 
    เป็นฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร 
                             ยุคใหม่ที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ 
                             การปฏิบัติงาน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารที่ 
    หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก  
    รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการโดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการ 
    ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ําเสมอ 

1. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/             
    ไม่ค่อยน่าสนใจ 
๒. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
    ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ 
    ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
    ผู้นําการพัฒนาภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็น 
    ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
    เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา 
    และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency  
    ที่จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้มี 
    คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ 
    ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 
3. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่ 
    เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน 
    ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์  
    อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ    
    พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 
2. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการสอนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕… 
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/ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกําหนดให้เป็น 
    นโยบายของรัฐบาล 
2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 
 

1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรื่อง               
    ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ 
    ข้าราชการ   
2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 
3. ขาดงบประมาณ 
4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ 
    ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสํารวจความ 
    ต้องการที่แท้จริง 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. วางแผนใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริม 
    คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด 
    และมีประสิทธิภาพ  
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ 
    ดํารงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ 
    ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ 
 

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
2. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
    นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น 
    รูปธรรม 
3. คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม  
    ควรมีตัวแทนจากทุกฝุาย เช่น ผู้บริหาร 
    ระดับสูงผู้บริหารสํานัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่น 
    จังหวัด เป็นต้น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร 
    ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
    รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ 
    ดํารงชีวิต 
 

1. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน 
    ให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
    การทํางานและดํารงชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6:  การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 
                             ไว้กับหน่วยงาน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิน่ให้การสนับสนุน 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานกับ 
    หน่วยงาน 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ 
    ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
    ตําแหน่งของบุคลากร 
2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ต่อเนื่องชัดเจน  
    และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับ 
    สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 
3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย งานและ 
   การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง 

1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ 
    ต่อเนื่องชัดเจน 
2. ทําระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ 
    เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะ 
    สูง เช่น Talent Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มีความ 
    ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ อบต. 
    สามารถรักษาไว้ได้ 
2. ระดับความสําเร็จของการสร้างระบบสร้าง 
    แรงจูงใจในการทํางาน 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7:  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม 
                             การปกครองท้องถิ่น 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 
2. มีโครงการด้านการปูองกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
   ของข้าราชการ 
3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ 
   หน่วยงานอื่นอย่างสม่ําเสมอ 
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

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

 
/1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม... 
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สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

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

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม             
   จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ 
   หลากหลายยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม 
    ค่านิยมของกรม 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ 
                             สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

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

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    ยังไม่สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core  
    Competency) ของและสมรรถนะประจํา 
    ตําแหน่ง (Function Competency) ที่มีการ     
    เปลี่ยนแปลงตามการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ภาครัฐแนวใหม่ 
๒. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ  
    บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น 
    การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

 
 

 
 
 
 

/1. จัดทํารายละเอียด... 
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สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
    บุคคล พ.ศ. 25๖๔-25๖๖ ให้สอดคล้องกับ 
    สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
    ที่กําหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน 
    ร่วมในการปรับปรุง  
 

1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
    บุคคล 
3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ 
    บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ 
    บุคลากรในหน่วยงาน 

1. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ 
    ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และ 
    การส่งบุคลากรกรเข้ารับการอบรมการบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม 
    ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
    เป็นหมวดหมู่ 
3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางใน 
    การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ 
   ตามสํานัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น 
   หมวดหมู่ 
3.  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 
     เข้าถึงองค์ความรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่ 
    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ 
   รวบรวม  
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว  
   ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
 

1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ 
    ความรู้ 
2. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

/1. หน่วยงานมีแผน... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 

1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. อํานาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็น 
   ส่วนใหญ่   
3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
    สร้างภาวะผู้นําไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
    บุคลากรทุกกลุ่ม 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการ 
   พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้บุคลากรได้ 
    แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา 
    ให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา 
   ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา 
    ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1  โครงการ 
2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ 
    ผู้นํา 

 
 

  ขั้นตอนที่ ๔ ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 
  การกําหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การวิเคราะห์
หาปัจจัยที่จะทําให้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๓ บรรลุผล 
กล่าวคือ ต้องระบุได้ว่า งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องทําอะไร ด้วยกลวิธีใด จึงจะเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเรียกสิ่งที่กําหนดเพ่ือให้เกิดการดําเนินการบรรลุผลนี้ว่า 
“เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Objectives) 
  การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การ
กําหนด ระบุ  สิ่งบ่งชี้ว่าเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ฯ นั้น ประสบความสําเร็จแล้วมากน้อยเพียงไร หรือมีวิธีการ
วัด/ประเมินผลอย่างไร ในทางปฏิบัติเมื่อกําหนดตัวชี้วัดแล้ว จะต้องกําหนดค่าเปูาหมาย (Target) และ
น้ําหนัก (Weight) ของตัวชี้วัดด้วย 

 

 

 

/สรุปปัจจัยหลัก... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 

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

   1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
   2 .  ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน 
   3. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
   4 .  จั ดทํ ารายละเ อียดเกี่ ยวกับ 
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตรากําลัง
และปรับอัตรากําลั งให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

   1. เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถ่ายโอน 
   2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลัง
ให้เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด 
   3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
   4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับ
วัฒนธรรมการทํ า งานของบุ คล ากร ให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 

   1 .สร้ างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
   2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

   1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
   2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 
   ๓. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหน่ง 
   ๔. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร 
   ๕. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดัน
ให้เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   ๖ .  จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจ 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติ ง านด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

/7. จัดทํามาตรฐาน... 

สรุปปัจจัยหลักแหง่ความส าเร็จเพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
    ๗. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการ

บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้ นํ า  มี วิ สั ยทั ศน์  และ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ ให้ความสําคัญกับ
บุ ค ล า ก ร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
ควบคู่กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
 

   1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
   2 .  จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ น ง า น 
(Coaching) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นํา และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
   3 . จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ ต ร ง กั บ 
Competency ที่จําเป็นและต้องการในการ
เป็นผู้บริหาร 
   4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้าง
ผู้นําให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
   5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับ
การฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 
   6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ ยวข้อง  เช่น  ผู้ ใต้บั งคับบัญชา เ พ่ือน
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน 

   1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้นํา มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
   2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

   1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
   2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นแนว
ทางการดํารงชีวิต 
   3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
   5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
   6. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

   1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

 

 

 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบสร้ า ง
แ ร ง จู ง ใ จ เ พ่ื อ รั ก ษ า
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงไว้กับหน่วยงาน 

   1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ต่อเนื่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
   2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ
อ่ืนเกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่า
เทียม 
   3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
   4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมี
ความต่อเนื่องชัดเจน 
   5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

   1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการ
ที่ มี ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  เ ช่ น  Talent 
Management 
   2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกพ่นักงาน  

   1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของ
บุคคลในการทํางาน 
   2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
   3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากร 
   4.  ปรับปรุ งและพัฒนาโครงการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น 
   5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 
 

   1 .  มีการสร้ า งมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
   2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากร    
3. ส่ ง เสริมและประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การบริ หา รทรั พยากร
บุ ค ค ล แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

   ๑. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับในระบบ
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

   ๑. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ๒. มีการประชาสัมพันธ์และจัด
อบรม สัมมนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9… 



แผนกลยุทธ์และนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)            |  ๒๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

   1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู้ 
   2. มีแผนการจัดการความรู้ 
   3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

   1.  หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู้  
   2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 
   3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากร อ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 
การพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 
 
 
 

   1. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการที่ เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง 
   2. ผู้บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดี
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

   1. มีการฝึกอบรมที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
   2 .  การส่ งบุ คลากร เข้ า รั บการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 

 

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแผนกลยุทธ์ฯ 
ต่อฝุายบริหารและจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับ 

 
 

  

 องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญและมีคุณค่ายิ่ง ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กร จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สําหรับใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข 
ขวัญกําลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านโครงสร้างการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ มีโครงสร้างองค์กรที่สามารถรองรับกับภารกิจหลัก
ที่เน้นด้านปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค ด้านการรักษาความสะอาด
ถนน ทางน้ํา ทางเดินที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ด้านการปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
และการเพ่ิมรายได้แก่ราษฎร ด้านการฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยกําหนดโครงสร้างให้มีหน่วยงานที่เป็นภารกิจหลัก 
รวมทั้งมีการเพ่ิมสายการบังคับบัญชา และมีการกระจายอํานาจเพ่ิมขึ้น โดยมีการบริหารงานแบบประสาน
เชื่อมโยงกัน และปรับกระบวนการทํางานให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน         
โดยมีความเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระบบงานที่เก่ียวข้องกัน 

เป้าประสงค์  
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลังและ

การบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน 
/การดําเนินงานของทุกส่วน… 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การดําเนินงานของทุกส่วนในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

  กลยุทธ์ 
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจ อบต.จําปาหล่อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๔-256๖ 
  2. จัดทําสมรรถนะและนําสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล         
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3. จัดทําสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 

  2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์  

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปูาหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้แผนปรับบทบาท         
และภารกิจของ อบต.จําปาหล่อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖ 
  2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบ
ทอดตําแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน              
ทุกระดับ ตามสายอาชีพและตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.จําปา
หล่อ มีคุณธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
  5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้     
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
 

  3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์  

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจัย ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้าน
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
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  4. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
  เป้าประสงค์  

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ 
เสริมสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการนําการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน อบต. เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้รับความรู้เพ่ิม เข้าถึงฐานข้อมูลความรู้
ด้านต่าง ๆ เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู้  
  กลยุทธ์ 
  1. การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กําจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้ 
  2. วางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  3. ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
 

  5. ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลจําปาหล่อ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สัมพันธ์กับค่างานและ              
ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน                 
ให้เป็นธรรม โดยการประเมินผลของพนักงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบสวัสดิการให้มีความเหมาะสม                  
เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  เป้าประสงค์  
  1. สามารถจัดอัตรากําลังให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามภารกิจและพร้อมรองรับ               
การเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ 
  2. มีแนวทางในการติดตามตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อัตรากําลังคมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  3. กําลังคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
  4. มีกําลังคนคุณภาพเพียงพอสําหรับการเป็นผู้นําขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 
  5. สามารถดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพไว้ในระบบราชการ 
  6. กําลังคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน 
  กลยุทธ์ 
  1. การวางแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
  2. วางแผนและบริหารกําลังคนกลุ่มที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การบริหารราชการ 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกําลังคน 
  4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กําลังคน 
  5. พัฒนาฐานข้อมูลกําลังคนให้สมบูรณ์ 
  6. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  7. การพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพเพ่ือให้เพียงพอสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
  8. การพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  9. พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  10. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  11. การสร้างแรงจูงใจและพัฒนาระบบงานบริหารผลงาน 
 

 
/แผนงาน/โครงการ…
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แผนงาน/โครงการ  
ที่รองรับแผนกลยุทธ์และนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) 
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แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

   มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด การติดตามผล 
     1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน 

   ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลัง 

   1 .  แผนงานปรับปรุ ง โครงสร้ า งและ
อัตราก าลัง อบต. 
   2. การวิเคราะห์สภาพก าลังคนและจัดท า
คุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง 
 

   1. การประชุมเพื่อติดตามผลในระดับต่างๆ  
   2. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือรับทราบผลการด าเนินการหรือปัญหาต่างๆ 

     ๒ . จัดท ารายละเอียดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

   ระดับความส าเร็จในการจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

   1. การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
 

   1. การประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ 
   2. การประเมินผลการจัดท าสมรรถนะ 
 

     ๓. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

   ระดับของความส า เร็ จ ในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

   1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   2. แผนงานการหาความต้องการในการ
ฝึกอบรม 
   3. แผนงานการส่งเสริมให้น าความรู้และ
ทักษะจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
   4 .  แผนงานการประเมินประสิทธิ ผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 
 

   1. การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนนิการ 

 

 

 

 

/มิติที่ ๑ ความสอดคล้อง... 
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แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   

   มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด การติดตามผล 
     ๔. ประชาสัมพันธ์หรือจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครั ฐ แนว ใหม่ ให้ บุ คล ากร ใน
หน่วยงาน 

   ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์หรือการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

   1. การประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่
   2. การอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ 
 

   1. การประเมินผลโครงการ 
   2. การทดสอบความรู้หลังการอบรมสัมมนา 

     ๕. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 
 

   ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

   1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม    1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
   2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที ่๒ ประสิทธิภาพ... 
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แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   

   มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด การติดตามผล 
     1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

   ระดับความส า เ ร็จ ในการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 

   1. ฐานข้อมูลบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

   1. การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กลุ่มงาน/ฝ่าย ในกองการเจ้าหน้าที่ บริษัทที่
ปรึกษา 
   2. การประเมินผลความถูกต้องของระบบ 
 

     2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

   ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

   1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
   2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลผ่ านช่ องทางที่
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การส่งข้อความเพ่ือแจ้งข้อมูลที่
จ าเป็นเร่งด่วน การจัดท าวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ 
   3. การจัดท าคู่มือการบริหารงานบุคคล 
 

   1. การประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ติดตามผล 
   2. การประเมินผลและพัฒนาระบบ 

    3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่  

   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  

   1. แผนงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม ่
 

 

 

 

/มิติที่ ๓ ประสิทธิผล... 
 



     แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)                            |  ๓๖ 
 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   

   มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด การติดตามผล 
     ๑. การสร้างและปรับกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรมในการท างานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับ
ภารกิจ 
 

    ระดับความส าเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมในการท างานให้
เหมาะสมกบัภารกิจ 

   1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

   1. การจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
   2. การส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานอื่นๆ 
   3. การประชุมเพ่ือติดตามผล 

     ๒. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้ า น  IT ข อ งบุ ค ล าก ร กอ งก า ร
เ จ้ าหน้ าที่ อ ย่ า ง เป็ น ร ะบบและ
ต่อเนื่อง 
 

    ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน IT 

   1. การฝึกอบรมทักษะด้าน IT ของ
บุคลากรในสังกัด 

   1. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
   2. การทดสอบสมรรถนะของบุคลากรหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 

     ๓. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้น ามีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

    ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

   1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ 
   2. การพัฒนาข้าราชการตามหลักสูตรที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 

   1 .  การประเมินผลผู้ บริหารที่ ได้ รั บการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ 
   2. การประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินโครงการ 

 

 

 

 
 
 

/มิติที่ ๓ ประสิทธิผล... 
 



     แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)                            |  ๓๗ 
 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   

   มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด การติดตามผล 
     5. จัดให้มีระบบการสอนงาน
(Coaching) เ พ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
 

    จ านวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่  ที่
ได้ รับการสอนงานและถ่ายทอด
ความรู้ 
 

   1 .  ก า ร สร้ า ง ร ะบบกา รสอน ง าน ใน
หน่วยงาน (Coaching) 

   1. การติดตามประเมินผลการสอนงาน 
   2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการสอนงาน 

     6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  เ ช่ น  Talent 
Management 

    ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงที่สามารถรักษาไว้ได้ 

   1. การพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Management) 
   2. การส่งข้าราชการเข้าศึกษาอบรมใน
หลักสูตรของสถาบัน/หน่วยงานภายนอก  
   3. การพัฒนาและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่และรับ
โอน 
 

   1. การประเมินผลโครงการ 
   2. การประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย 
 

     7. หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู้  

    ระดั บความส า เร็ จของจั ดท า
แผนการจัดการความรู้ 
 

   1. แผนการจัดการความรู้     1. การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
ของการด าเนินการ 

    8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจาย
อยู่ได้รับการรวบรวม 

    จ านวนองค์ความรู้ที่ ได้รับการ
รวบรวม 
 

   1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ 
ในองค์กร 

   1. การรวบรวมองค์ความรู้จากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบ รวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 
 

    ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
เผยแพร่องค์ความรู้ 

   1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้    1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

/มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิด... 
 



     แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)                            |  ๓๘ 
 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   

   มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด การติดตามผล 
     1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

   ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส 

   1. แผนงานการจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
   2. โครงการรณรงค์เ พ่ือกระตุ้นให้ภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตฯ  
 

   1. การประเมินและปรับปรุงมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
   2. การประเมินผลโครงการ 
 

     2. มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

   ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

   1. แผนงานการจัดท ามาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา
หล่อ 

   1 .  การประเมินและปรับปรุ งมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาหล่อ 
 

     3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

   ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบั ติ ตามค่ านิ ยมขององค์ การ
บริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

   1. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

   1.  การประเมินผลโครงการส่ง เสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
 

 

 

 

 

 
/มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิต… 

 



     แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)                            |  ๓๙ 
 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   

   มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด การติดตามผล 
     ๑.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การท างานและด ารงชีวิต 
 

   ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการท างานและ
ด ารงชีวิต 

     1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน
และด ารงชีวิต 

   1. การประเมินผลโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

     ๒.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

   ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากร 
 

     1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

   1. การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

ภาคผนวกภาคผนวก 





 

รายงานการประชุมการจัดท าแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖) 

ครั้งที่ 1/256๓ 
วันที่  2๓  กันยายน  256๓ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
………………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม    
   

ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายศิวกร   นิรันดร นายก อบต.จ าปาหล่อ ศิวกร  นิรันดร 
2 นายศรายุทธ   มีทรัพย์ ปลัด อบต.จ าปาหล่อ ศรายุทธ  มีทรัพย์ 
3 นางสุจินดา   เรืองฤทธิกลู รองปลัด อบต.จ าปาหล่อ สุจินดา  เรืองฤทธิกูล 
4 นายชัยโรจน์   โชติโภคา ผู้อ านวยการกองช่าง ชัยโรจน ์ โชติโภคา 
5 นางสาววราพร   บุญถาวร ผู้อ านวยการกองคลัง วราพร  บุญถาวร 
6 นางศิวาพร   งามกนก หัวหน้าส านักงานปลัด ศิวาพร  งามกนก 

 

ผู้ไม่มาประชุม     - ไม่มี 
 

เริ่มประชุม   เวลา 15.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
หัวหน้าส านักงานปลัด  ด้วย แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓) จะสิ้นสุดระยะเวลาการประกาศใช้แผน ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรและ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ โดยค านึงถึงนโยบายของผู้บริหาร
   ท้องถิ่น ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอ และ
   จังหวัด อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองต่อ
   ความต้องการและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล
   จ าปาหล่อ จึงควรด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๖๖) เพราะการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การ
   บริหารทรัพยากรบุคคลที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบล
   จ าปาหล่อ สามารถด าเนินการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปญญหาได้ถูกจุด 
   อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและท าให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
หัวหน้าส านักงานปลัด  การพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
   บริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔-256๖) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
    บทที่ 1 บททั่วไป แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ การบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนา
   เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ รวมถึง
   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

    “ทันสมัย ร่วมใจประสาน บริการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม” 
    ทันสมัย (M : Modern) : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ ( IT) มีทักษะ, 
   เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
    ร่วมใจประสาน (U : UMTY) : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อน
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
    บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัส 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ท างานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการ
   ประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
   บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม.3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไป
   เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
   คุ้มค่ า เชิ งภารกิจแห่ งรั ฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติ ง าน การลดภาร ะค่ า ใช้ จ่ าย                     
   และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
   อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร
   กิจการบ้านเมืองที่ด ี
    เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
   บริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 

    พันธกิจ 
   ๑. สร้างระบบการพัฒนาก าลังคน การจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 

    ๒. ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและ
   เครือข่าย โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
    ๓. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา
   หล่อทุกกอง/ส่วนราชการ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และท่ัวถึง 
    ๔. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
    ๕. ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และ
   ทัศนคตใินกระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการใน
   สังกัดทุกส่วนราชการ 
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หัวหน้าส านักงานปลัด  วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ มีแผนกลยุทธ์และนโยบายการ
  บริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน สอดคล้องกับปญญหาและความต้องการทางเศรษฐกิจและ
  สังคม 

    2. เพ่ือให้แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือในการ
   จัดเตรียมก าลังคน ทั้งด้านการศึกษา และการฝึกอบรมให้มีความสามารถที่จะตอบสนองความ
   ต้องการของประชาชนครบถ้วนในปญจจุบันและอนาคต 
    3. เพ่ือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางแผนปฏิบัติ ราชการและจัดหา
   ทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    4. เพ่ือใช้แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือในการ
   ประสานความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ 
 
    บทที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
    การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มีวัตถุประสงค์
   เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถขับเคลื่อน
   ยุทธศาสตร์ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กล่าวคือ 
   ส่วนราชการท้องถิ่นจะต้องบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   (Alignment) ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์ และ
   ระดับปฏิบัติการ   
    การบริหารนโยบาย เป็นบทบาทของส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
   การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐ มีการก าหนดมาตรฐานความส า เร็จด้านการ
   บริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางในการ
   ประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ดังนี้ 
    มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
          มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
 
    โดยมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ ดังนี้ 

๑. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. การน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ 
๔. การติดตามและการรายงาน 
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หัวหน้าส านักงานปลัด  บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
   จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
    การจัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผน
   กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

   องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ มีการส่งเสริมการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
   ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
   ให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และระบบราชการ ๔.๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์
   ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
   ๑๒ ระบบราชการ ๔.๐ และการแบ่งกลุ่มภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือจัดท า
   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
   ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
    ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง 
   การที่ส่วนราชการ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพปญจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   เพ่ือทราบระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล จุดอ่อน จุดแข็งของระบบบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลคาดหวังต่องาน
   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหาร
   ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ
   ประสบความส าเร็จ (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ ๑) 
 
    ขั้นตอนที่ ๓ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   จากการวิเคราะห์ความส าคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงาน
   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปญจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ  จึงได้ก าหนด
   ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความส าคัญมากที่สุด 10 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 
   เพ่ือความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ดังนี้ 

   1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
  2. การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
  3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ  

   บริหารทรัพยากรบุคคล 
    4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหาร
   ยุคใหม่ที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของงาน 
    5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
    6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้   
    ๗. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



- ๕ - 
 
หัวหน้าส านักงานปลัด  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ า
   ต าแหน่ง 
    9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    10. การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
 
    ขั้นตอนที่ ๔ ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
   ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 
    การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การ
   วิเคราะห์หาปญจจัยที่จะท าให้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดไว้ใน
   ขั้นตอนที่ ๓ บรรลุผล กล่าวคือ ต้องระบุได้ว่า งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องท า
   อะไร ด้วยกลวิธีใด จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเรียกสิ่งที่ก าหนด
   เพ่ือให้เกิดการด าเนินการบรรลุผลนี้ว่า “เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Objectives) 
    การก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   หมายถึง การก าหนด ระบุ  สิ่งบ่งชี้ว่าเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ฯ นั้น ประสบความส าเร็จแล้ว
   มากน้อยเพียงไร หรือมีวิธีการวัด/ประเมินผลอย่างไร ในทางปฏิบัติเมื่อก าหนดตัวชี้วัดแล้ว 
   จะต้องก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) และน้ าหนัก (Weight) ของตัวชี้วัดด้วย  
    องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ (รายละเอียดปรากฏดัง
   เอกสารแนบ ๒) 
 
    ขั้นตอนที่ ๕ จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอ
   แผนกลยุทธ์ฯ ต่อฝ่ายบริหาร และจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ด าเนินการจัดท าจัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์
  และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ที่รองรับแผนกลยุทธ์ และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ ๓) 
 

 
นายก อบต.จ าปาหล่อ      ตามที่ หัวหน้าส านักงานปลัดได้แจ้งรายละเอียดของร่างแผนกลยุทธ์และนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ – 256๖ ไปแล้วนั้น มีท่านใด
   จะสอบถามหรือเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   ไม่มีข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติม 
 
นายก อบต.จ าปาหล่อ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว จึงขอมมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ ์
   และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ – 256๖  
 

 






