
 
หลักการและเหตุผล 
     กลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล เป็นการมองทิศทางการสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดในภาพรวม  มีเป้าหมายเพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์  บนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ภารกิจของภาครัฐและประโยชน์สุขของประชาชน ซ่ึงในแผนที่กลยุทธ์จะแสดงการเชื่อมโยงผลผลิต  ผลลัพธ์ที่
ต้องการ กับกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  ระบบ  กลไก และการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องต่างๆ  
ซึ่งจ าแนกเป็น  4 มิติ หลัก คือ 
 1.  มิติด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
 2.  มิติด้านการสร้างความพร้อมการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

3.  มิติด้านระบบ/กลไก สนับสนุน  
 4.  มิติด้านการเรียนรู้และความก้าวหน้าขององค์กร  

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยสร้างกลไกให้ก าลังคนภาครัฐทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการท างาน ความรู้เป็นทรัพย์สินของ
องค์กรซึ่งถือเป็นส่วนประกอบส าคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะต้องมีการสร้างคุณค่า มีการบ ารุงรักษาเพ่ิมพูน 
ตลอดจนแบ่งปัน และใช้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่ทรงความรู้ มีคุณภาพ คุณธรรม เหมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและการพัฒนาประเทศ  ได้เริ่มน าเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในระบบบริหารราชการ โดยมีหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยถ่ายทอดมายังตัวชี้วัด
ตามมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะข้าราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของ
ข้าราชการให้ยึดมั่นการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ รวมทั้งหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการก าหนดค่านิยมสร้างสรรค์ให้ข้าราชการพล
เรือนเป็นผู้ยึดมั่นต่อการยืนหยัดบนหลักในสิ่งที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์รับผิดชอบ ท างานอย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีและระบบบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนา
งานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 เพ่ือให้ส่วนราชการทราบถึงสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการของตน  จึงได้ริเริ่มน าการประเมินการ โดยได้ด าเนินการศึกษาและ
ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ 5 มิติ ได้แก่  

1.  ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

แผนนโยบายและกลยุทธด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
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4.  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีเป้าหมายให้บุคลากรมีความสามารถผลักดันแผนปฏิบัติราชการบรรลุตาม
เป้าประสงค์และสร้างระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็งสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์  
 “’งานดี  มีคุณภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพแก่องค์กร” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาโครงสร้างของบุคลากรในองค์กร 
 2.  วางแผนก าลังคนและการสรรหาบุคคล 

3.  ฝึกอบรม  การพัฒนา  และการจัดการความรู้ 
4.  วางแผนทดแทนต าแหน่ง/การหมุนเวียนงาน 
5.  บริหารผลการปฏิบัติงาน 
6.  ก าหนดภารกิจอย่างมีเป้าหมายและวัดผลงานบุคคล 
7.  บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
8.  สื่อความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร 
9.  พัฒนาคุณภาพบริการให้เข้าสู่เกณฑ์ 
10.  สื่อความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร 
11.  พัฒนาคุณภาพบริการให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
12.  พัฒนาและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่ให้แก่บุคลากรสามารถถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ 
 3.  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  โดยเน้นหลักความพอเพียงและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  บริหารทรัพยากรบุคคล ให้เหมาะสมกับงาน จัดบุคลากรตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 4.  สร้างบรรยากาศ  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ค่านิยม  และวัฒนธรรมในการท างานที่ดีของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 5.  พัฒนาการบริการ และประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในและภายนอก  เพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ซึ่งนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
1.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
สภาวการณ์บ้านเมืองที่เกิดข้ึน  ที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งมีเป้าหมายให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล    มีการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์  
บนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน  โดย
การยกระดับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบล     ให้เป็นการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือสนับสนุนระบบบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลแบบบูรณาการและ
ส่งเสริมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการให้การบริหารจัดการสอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
  1.1 น าหลักการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล  เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเข้มแข็ง  มีสมรรถนะสูง  และมีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
  1.2  มีการท างานในเชิงรุก โดยการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบและยุทธศาสตร์เชิงรุกใน
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  การบริการ และการพัฒนาบุคลากร 
  1.3  ยึดหลักสมรรถนะ ในการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกขั้นตอน 
  1.4 เสริมสร้างการท างานเป็นทีม  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
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  1.5  มอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ  ให้กับผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  ซึ่งเป็นการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง  รวมถึงการ
สนับสนุน  ช่วยเหลือ  ส่งเสรมิ  และให้ค าแนะน าแก่บุคลากรหรือส่วนราชการ 
2.  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่ให้แก่บุคลากรสามารถถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ 
 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  การรู้เท่าทันจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
โดยมีเป้าหมายคือ   การพัฒนางานควบคู่ไปกับการพัฒนาคน  โดยสร้างเสริมให้มีกระบวนการการเรียนรู้ 
ความรู้และการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคน  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจึงได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
  2.1  มีการบริหารจัดการความรู้  อย่างเป็นระบบ  โดยแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้
เป็นทีมที่ปรึกษาในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในแต่ละส่วน  เพ่ือให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถน า
องค์ความรู้ที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความใฝ่รู้และสามารถวางแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2.2  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศ 
  2.3  ประสานความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้จากภายใน เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวกับ
การบริหารจัดการ  การท่องเที่ยว  การพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม 
  2.4  พัฒนาผู้บริหารระดับองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทุกด้าน เพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
3.  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  โดยเน้นหลักความพอเพียงและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  รวมไปถึงความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้ด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  โดยเน้นหลัก
ความพอเพียงและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่อง      ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2551  ที่ผ่านมา  
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เป็นตัวอย่างที่ดี  และเป็นที่ยอมรับแก่
สาธารณชน  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  3.1  ส่งเสริมให้บุคลากรรักษาจรรยาข้าราชการ  และการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด  ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  โดยเป็นการเรียนรู้ และป้องกันตนเองจากการเข้าสู่กระบวนการทางวินัย  เพ่ือให้มี
ภูมิคุ้มกันตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และถ้าหากมีเจตนากระท าผิดจะต้องมีการด าเนินการทาง
วินัยอย่างเต็มที่ 
  3.2  น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส  และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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  3.3  เสริมสร้างความเสมอภาคในการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มศักยภาพ  และยึดหลักสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับงาน 
  3.4  มีการบริหารงานโดยการประเมินความเสี่ยง  เพื่อบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการ
ด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  และมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
  3.5  ปลูกฝังให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต  ควบคู่กับระบบคุณธรรมในด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ทุกข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝง และพร้อมให้ตรวจสอบการท างานได้ 
4.  สร้างบรรยากาศ  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ค่านิยม  และวัฒนธรรมในการท างานที่ดีของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 การปรับเปลี่ยนบรรยากาศ  กระบวนทัศน์  วัฒนธรรม และค่านิยมในการท างาน  เป็นการเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจึง
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  4.1  ส่งเสริมให้บุคลากรมีกระบวนทัศน์ใหม่ในการท างาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แนวใหม่   
  4.2  ส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  4.3  เน้นการปฏิบัติงานในเชิงรุก  เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรของรัฐ  
ประชาชน  และองค์กรเอกชนทั้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.4  ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรในรูปแบบกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ 
  4.5  ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการที่ดีและเสริมสร้างบรรยากาศในสถานที่ท างานให้เหมาะสม  
สะอาด  และน่าอยู่ 
  4.6  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีการประสานความรู้และบูรณาการร่วมกัน  โดยยึดหลัก
ความสามัคคี และสมานฉันท์ 
5.  พัฒนาการบริการ และประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในและภายนอก  เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบริการที่ดี คือ ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้การบริการเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน  ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  5.1  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างเหมาะสม  เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลบุคคล   ส าหรับบุคลากรและผู้รับบริการ  เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง  โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ 
  5.2  มุ่งเน้นการบริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
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  5.3  ปรับปรุงระเบียบในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  โดยยึดหลักการ
มอบอ านาจให้สมดุลกับอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
  5.4  เสริมสร้างการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการผสมผสานองค์ความรู้ทุกภาคส่วน  เพื่อ
ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 
 1.  จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง
 2.  ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห์ SWOT  
Analysis  และการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 3.  ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3.1  วิเคราะห์ทิศทาง  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ 
  3.2  ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4.  ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ
แต่ละเป้าประสงค์ 
  4.1  ก าหนดเป้าหมายวัตถปุระสงค์ 
  4.2  ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ข้อมูลพื้นฐาน และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 5.  จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อฝ่ายบริหารและ
จัดท าแผนงาน/โครงการรองรับ 

การจัดท าแผนนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ หมายถึง ผลการบริหารราชการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งส่วนราชการต้องบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ส าหรับกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จ  5 มิติ  ประกอบด้วย 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง  การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 
   1. ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
มีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   2.   ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
กล่าวคือ ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วน
ราชการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการ
ก าลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 

   ขัน้ตอนการจัดท าแผนนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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   3.   ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง  ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ 
   4.   ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ   รวมทั้งมี
แผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ท างาน 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1.  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ      เช่น  
การสรรหา  คัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การพัฒนา  การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง  การโยกย้าย  และกิจกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 
   2.  ส่วนราชการมรีะบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   3.    สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร ตลอดจนความ
คุ้มค่า 
   4.    มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน  โครงการ  
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
   1. การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย   
พันธกิจของส่วนราชการ 
   2.  ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร  ผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน  
โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   3.  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้  เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
   4.  การมีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า  มี
ระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  นอกจากนี้  ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงาน
ของส่วนราชการ 
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  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง  การที่ส่วนราชการ
จะต้อง 
   1.  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนด าเนินการด้านวินัย  โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน  หลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน 
   2.  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง  การที่ส่วน
ราชการมีนโยบาย  แผนงาน  โครงการและมาตรการ  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ  ดังนี้ 
   1.  ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ
และการให้บริการแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี  โดยไม่
สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 
   2.  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
   3.  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง   
 
 
  
 

 จัดประชุมเพ่ือระดมข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม เพ่ือน าข้อมูล ข้อคิดเห็นที่
ได้ของทุกฝ่ายมาวิเคราะห์ กลั่นกรองและน าไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ฯ ร่วมกัน   ในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายได้ก าหนดจากผู้บริหารในสายงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ือให้ได้ข้อมูลการ
บริหารงานบุคคลที่มีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ โดยมีการสัมมนาระดม
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย  และน าผลที่ได้จากการประชุมมาจัดท าเป็นเนื้อหาในการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  1 การจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผน 
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
1.  การประเมินโอกาส - อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น
พิจารณา 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Treat) 

ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น    
(Impact) 

1.  นโยบาย
ของรัฐบาล 
 

   รัฐมีนโยบายทางการบริหารจัดการ ที่ดี  พ.ศ.  2551  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐ  พัฒนาระบบงาน  สมรรถนะของ 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถในการปฏิบัติราชการ  สร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ  รวมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานยึดหลักการแนวนโยบายรัฐเพื่อท าให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  2  การประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็น
พิจารณา 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Treat) 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น    
(Impact) 

2.  มาตรการ
ปรับขนาด
ก าลังคน
ภาครัฐ 

   ส่วนราชการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งประสบกับข้อจ ากัดด้าน
ก าลังคนที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื้องานที่มีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้น 

3.  การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

   เนื่องจากประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารจากหลายช่องทางของสื่อมากขึ้น  ท าให้
ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นที่จะรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมของสังคมและ
ส่วนรวมมากข้ึน  ซึ่งเป็นผลดีต่อ อบต. ในการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านอ่ืนๆ 

4.  ความ
ซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติภารกิจ
ระหว่างส่วน
ราชการ 

   ผลจากการปฏิรูประบบราชการ  ท าให้ส่วนราชการหลายหน่วยงานยังขาดความ
ชัดเจนในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 

5.  แนวคิด
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
(Good  
Governance) 

    การขยายผลการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในส่วนราชการ  ท า
ให้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางและทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลที่ชัดเจนและมีระบบ  เพ่ือท าให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

      2.  การประเมินจุดแข็ง – จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        2.  จุดแข็งขององค์กรและทรัพยากรบุคคล (Strengths) 

2.1  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการท างาน 
2.2  บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่   
2.3  บุคลากรมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนมาก 

        3.  จุดอ่อนขององค์กรและทรัพยากรบุคคล (Weakness) 
3.1  ส่วนราชการได้รับการพัฒนาที่ไม่สมดุล เนื่องจากลักษณะงานที่แตกต่างกัน เช่น  

การพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที ฯลฯ 
3.2  กรอบอัตราก าลังคนไม่สอดคล้องกับภารกิจ ในแต่ละหน่วยงาน 
3.3 ยังไม่สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เข้าใจ
อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

        4.  สิ่งที่หน่วยทรัพยากรบุคคลควรท าแต่ยังไม่ได้ท า  
4.1  จัดคนให้ตรงกับงาน 
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4.2  จัดท าคู่มือสิทธิประโยชน์ของข้าราชการให้ครอบคลุมทุกด้านและเผยแพร่ให้ทั่วถึง 
4.3  ให้ข้าราชการรับสิทธิประโยชน์ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
4.4  ให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 
4.6  ให้มีศูนย์กลางด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
4.7   สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือปฏิบัติงาน

ตามภารกิจร่วมกัน 
4.8 ให้มีแผนพัฒนาข้าราชการเป็นรายบุคคล 
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บทสรุป 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดส่วนใหญ่มีปัญหาที่

เป็นเรื่องส าคญัทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล ต้องรีบด าเนินการแก้ไข คือ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  และการปรับทัศนคติ  การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์การที่สร้างให้เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดข้ึนแก่บุคลากร   เนื่องจากบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมาจากหลากหลายหน่วยงาน ท าให้มีวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างแตกต่าง
กัน การเร่งสร้างปรับทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงาน  จะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
ภารกิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ ที่ตั้งไว้   

5.  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์  คือ การรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้บริหารของส่วนราชการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่
หน่วยงานหลักก าลังเผชิญอยู่  ซึ่งใช้แนวคิดการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ มาเป็นกรอบในการในการวิเคราะห์  
ได้แก่  การประเมินโอกาส – อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดย
พิจารณาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ  และการประเมินจุดแข็ง – จุดอ่อนของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและทรัพยากรบุคคล  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(ภายนอก/ภายใน) 

สิ่งท่ีผู้มีส่วนได้เสียต้องการ
จากส่วนราชการ 

คุณสมบัติของก าลังคน
ที่ส่วนราชการต้องมี 

ระบบ  โครงสร้าง  
กระบวนการ  เทคโนโลยี
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ส่วนราชการต้องมี 

บุคลากรของส่วน
ราชการประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

1.  ความก้าวหนา้ในหนา้ที่การงาน 
2.  มีการจัดอัตราก าลังที่
เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ 
3.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4.  มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 360 องศา/การ
ประเมินเป็นแบบหลายทิศทาง 
5.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างหน่วยงาน 
6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน 
7.  มีการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่การบริหารทรัพยากร
บุคคลในองค์การบริหารส่วน
ต าบลชัดเจน 
8.   มีการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมให้กับบุคลากร 

1.  มีบุคลากรที่เป็นผู้น า
ในการน ามีความ
เสียสละอุทิศเวลาให้แก่
องค์กร 
2.  มีบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น 
3.  ผู้บริหารมีคุณธรรม 
มีความเป็นกลาง 
4.  ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้น าในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
5.  บุคลากรมีการปฏิบัติงาน
โปร่งใสตรวจสอบได ้
6.  มีทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน 
7.  ปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล 
8.  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์พร้อมที่จะ
พัฒนาตนเอง 

1.  ระบบการบริหารงาน
บุคคลต้องมีความเป็นธรรม 
2.  มีระบบและขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
3.  ระบบริหารงานมีความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
4.  มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
5.  มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย  รวดเรว็ 
6.  โครงสร้างอัตราก าลังที่
เหมาะสมกับปริมาณงาน 
7.  มีการประชาสัมพันธ์โดย
ความร่วมมือของภาครัฐและ
เอกชนเพิ่มมากข้ึน 
8.  มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
9.  มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 
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1.  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน  1 – 3 ปี ข้างหน้า คืออะไร 
 1.1  งานกระบวนการ 
 1.2  คน 
 1.3  ทรัพยากร 
 1.4  ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 
2.  อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่  และอยากให้รักษาไว้ต่อไป หรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
3.  อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย  หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จ

ตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
4.  อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะท า  แต่ไม่ได้ท าให้ช่วงที่ผ่านมาหรือท่านคาดหวังให้

หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
 
 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

1.  สร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  มีทักษะ  และสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นที่ปรึกษา  วางแผน  และก าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหลายทิศทางและทุกระดับท่ีสามารถน าไปใช้กับการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว 

4.  จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
5.  พัฒนาผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
6.  สร้างจิตส านึก  ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรรู้จักการท างาน   เป็นทีม  การ 

เสียสละ สมานฉันท์  และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
7.  การบริหารจัดการก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
8.  การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology) ให้กับ 

บุคลากรและองค์กรในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
9. เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้แก่ การจัด 

สวัสดิการที่เป็นธรรม  การสร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 ประเด็นค าถามเพือ่การสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ประชุมคณะท างานฯ  

ขั้นตอนที่  3  วิเคราะห์ทิศทาง  นโยบาย  และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
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  การวิเคราะห์แรงเสริม – แรงต้าน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  มีทักษะ  และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นที่ปรึกษา  วางแผน  และก าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

แรงเสริม / สิ่งท่ีมีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 
1.  มีการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐานให้แก่บุคลากร    ทุก
หน่วยงาน 
2.  ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.  มีนโยบาย / แผนงานและยุทธศาสตร์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาทรัพยากร บุคคล 
4.  มีหน่วยงานกลางสนับสนุนวิทยากรในการพัฒนา
บุคลากร 
5.  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
5.  มีอุปกรณ์พ้ืนฐานด้านไอทีทุกหน่วยงาน 

1.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอในการพัฒนา
บุคลากร 
2.  บุคลากรบางหน่วยงานขาดความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเอง 
3.  วัสดุ  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบางหน่วยงานไม่
ทันสมัย 
4.  จ านวนบุคลากรที่มาให้ความรู้เฉพาะด้านมีจ ากัด 
(เช่น  ด้าน IT  เป็นต้น) 
5.  ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลในการพัฒนาบุคลากรใน       แต่ละด้าน 

สิ่งท่ีท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท าเพื่อลดแรงต้าน 
1.  ส่วนกลางควรให้ความสนับสนุนงบประมาณในด้าน
การพัฒนาบุคคลที่เพียงพอและอย่างต่อเนื่อง 
2.  สร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากรที่ได้ทุ่มเทเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3.  ควรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4.  กรมควรให้การสนับสนุนวิทยากรด้าน IT  ให้
เพียงพอกับความต้องการของแต่ละส่วนราชการ 

1.  มีการจัดท าแผนพัฒนาเพิ่มขีดสมรรถนะให้กับ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
2.  จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มี
ความทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ในการปฏิบัติงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ให้มีความ
ต่อเนื่อง 
4.  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากภายนอก  เพื่อเพ่ิม
ทักษะและความรู้ที่หลากหลาย 
 
 
 

ขั้นตอนที่  4  ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

-15- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหลายทิศทาง 
แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 

1.  มีระเบียบกฎหมายก าหนดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานชัดเจน 
2.  มีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
3.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
4.  มีการส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส  เป็นธรรม 
5.   ผู้บริหารให้การสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าตาม
สายงาน 
 

1.  ผู้บริหารบางคนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
2.  จ านวนโควตาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนจ ากัด 
3.  การประเมินผลขาดระบบคุณธรรม ไม่มีความ
ชัดเจน 
4.  ผู้ถูกประเมินบางคนไม่ยอมรับผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
5.  ผู้บริหารไม่แจ้งเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานให้
ผู้ถูกประเมินทราบ 
6.  การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ได้ยึดหลักผลงาน 
7.  ขาดการประเมินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

สิ่งท่ีท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท าเพื่อลดแรงต้าน 
1.  สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากร และ
เสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
2.  จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือสร้างสายสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  จัดสรรแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน  เป็น
ธรรม  เช่น  การฝึกอบรม  ศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4.  จัดสรรงบประมาณในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบหลายทิศทาง 
5.  มีมาตรการที่ชัดเจนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 

1.  มีการแปลงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลลง
ไปสู่กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ 
2.  สร้างระบบการท างานเป็นทีมร่วมกันระหว่างองค์กร
และส่วนราชการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
3.  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ถูกประเมินและตกลง
หลักเกณฑ์ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
ให้เป็นแนวเดียวกัน 
4.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
5.  สร้างคู่มือ/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละต าแหน่งงาน 
6.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
แต่ละระดับของหน่วยงาน 
7.  เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

แรงเสริม/สิ่งท่ีมีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 
1.  มีมติคณะรัฐมนตรีฯ รองรับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง 
2.  มีการด าเนินโครงการ /แผนงาน การพัฒนา
บุคลากรในแต่ละระดับ 
3.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาบุคลากร 
4.  กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายท าให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบวิทยาการ 

1.  งบประมาณในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมีน้อย
ไม่เพียงพอ 
2.  หลักสูตรอบรมเฉพาะทางเน้นไปที่ผู้บริหารมากกว่า
ผู้ปฏิบัติงาน 
3.  ไม่มีฐานข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
ของส่วนราชการ 
4.  บุคลากรบางกลุ่มขาดความกระตือรือร้นในการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
5.  ผู้บริหารบางคนยังไม่ให้ความสนใจกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
6.  ขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร 

สิ่งท่ีท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท าเพื่อลดแรงต้าน 
1.  วางแผนและพัฒนาจัดหลักสูตรให้เพียงพอและมี
คุณภาพในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
2.  พัฒนาและวางระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความ
ชัดเจนและถูกต้อง  พร้อมใช้งาน 
3.  ส่วนกลางควรก าหนดมาตรการให้มีการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.  ควรน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ในการ
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
5.  แต่งตั้งคณะท างานแต่ละภาคส่วนในแต่ละระดับ
ร่วมกันสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ
สั้นและระยะยาว 
6.  กรมควรสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 
 

1.  มีการสร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลของ
การพัฒนาบุคลากร  หากพบข้อบกพร่องให้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือยกระดับของแผนให้มีประสิทธิภาพ 
2.  สนับสนุนให้แผนพัฒนาบุคลากรสร้างบุคลากรให้
เกิดความกระตือรือร้น  พร้อมพัฒนา  เรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง   ส่วนราชการ 
3.  จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรเป็นรายบุคคลของส่วน
ราชการ 
4.  ผู้บริหารและบุคลาการเข้าใจและเห็นประโยชน์ของ
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
5.  ส่งเสริมการใช้หลักสมรรถนะในการพัฒนา
รายบุคคล ร่วมกับผลการประเมินในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดให้มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน   
แรงเสริม/สิ่งท่ีมีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 

1.  มีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  ผู้บริหารสนับสนุนการปฏบิัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
3.  เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ทางด้านการจัดท าฐานข้อมูลอยู่
ในแต่ละหน่วยงาน 
4.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 

1.  บุคคลากรในองค์การขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ 
2.  ขาดการท างานเป็นทีม 
3.  อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ทันสมัยล่าช้า 
4.  งบประมาณมีจ ากัด 

สิ่งท่ีท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท าเพื่อลดแรงต้าน 
1.  จัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
2.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูล
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและของ
หน่วยงานให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
3.  กรมสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและส่วนราชการอ่ืนๆ 
 

1.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างการท างานเป็นทีมระหว่าง
ส่วนราชการเพ่ือสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
2.  ใช้ทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมูล
บุคลากรให้แต่ละส่วนราชการ 
4. ก าหนดเจ้าภาพหลักและผู้สนับสนุนในการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 
5.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางใน
การรองรับการจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดท ากิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม  เช่น การไปร่วมบริจาค
สิ่งของในสถานที่ต่างๆ  และการน าบุคลากรไปสัมมนา
ภายนอกองค์กร 

1.  ใช้งบประมาณในการด าเนินงานค่อนข้างสูง 
2.  ไม่มีความต่อเนื่องในการพัฒนา เช่น มีการโยกย้าย
บ่อยครั้ง  
3.  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีอ านาจในการวางแผน
อัตราก าลังได้อย่างสมบูรณ์ 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 
2.  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศทุกปีเพ่ือน านวัตกรรมใหม่ๆ มา
ปรับใช้ในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
3.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนทรัพยากรบุคคล 
4.  มีตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯได้แก่
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  การจัดการความรู้ 
รองรับให้ผู้บริหารและบุคลากรมีการบริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับหน่วยงาน 
5.  ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้บริหารเป็น
ผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4.  ผู้บริหารบางหน่วยงานขาดความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเอง 

สิ่งท่ีท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท าเพื่อลดแรงต้าน 
1.  จัดท าหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
2.  มีกรอบในการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่มี
ปฏิทินชัดเจน 
3.  ผู้บริหารควรน านวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ใน
องค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.  ปฏิบัติตามข้ันตอนของตัวชี้วัดให้ถูกต้องครบถ้วน 
และสามารถน าสิ่งที่ได้มาปฏิบัติได้จริง 

1.  จัดสรรงบประมาณรองรับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
2.  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้ชัดเจนตามภารกิจ
อย่างต่อเนื่อง 
3.  พัฒนาและวางแผนอัตราที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4.  กรมมีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   สร้างจิตส านึก  ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรรู้จักการท างาน 
เป็นทีม  การเสียสละ สมานฉันท์  และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 
1.  ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
2.  ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้ความรู้สนับสนุน 
3.  มีสื่อประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  กระตุ้นให้เกิดความ
รัก  สมานฉันท์ และการท างานเป็นทีม 
4.  มีการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ 

1.  มีการเปลี่ยนนโยบายการบริหารภายในองค์กร  เมื่อ
ผู้บริหารย้ายเข้ามารับต าแหน่งหน้าที่ใหม่ 
2.  บุคลากรมาจากหลากหลายพื้นที่ท าให้การปลุก
จิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ขาดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 
5.  มีการจัดอบรมให้ความรู้  สร้างจิตส านึก  ค่านิยม
ให้มีความผูกพันในองค์กร และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

3.  ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
4.  สื่อมวลชนภายในน าวัฒนธรรมและค่านิยมของ
ต่างประเทศมาเผยแพร่ท าให้เยาวชนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ 

สิ่งท่ีท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท าเพื่อลดแรงต้าน 
1.  จัดท าประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลผู้ที่มีค่านิยม
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.  จัดประชุมเสริมสร้างการท างานเป็นทีมให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.  กรมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
4.  ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้าใจและ
ถ่ายทอดค่านิยมที่ดีให้กับคนในครอบครัว 

1.  ทุกภาคส่วนราชการให้การสนับสนุนและรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
2.  เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สื่อเข้าถึงแหล่ง
ชุมชนมากขึ้น 
3.  ก าหนดหลักสูตรการอบรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7   การบริหารจัดการด้านอัตราก าลังคนและการบริหารอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 
1.  มีระบบการสรรหาและเลือกสรร โดยยึดหลักระบบ
คุณธรรม  
2.  มีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

1.  งบประมาณในการด าเนินการมีจ ากัด ไม่เพียงพอ 
2.  ส่วนราชการหลายแห่งยังไม่มีระบบข้อมูลก าลังคนที่
สมบูรณ์  ทันสมัย 
3.  บุคลากรบางกลุ่มยังขาดทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.  บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม 
5.  ระบบการตรวจสอบการใช้ก าลังคนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
6.  ส่วนราชการต้องการอิสระในการบริหารอัตราก าลัง
แต่ยังติดขัดด้วยกฎหมายและส่วนกลาง 
 

สิ่งท่ีท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท าเพื่อลดแรงต้าน 
1.  ปรับปรุงระบบและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  เพิ่มการ
ท างานในเชิงบูรณาการและน าเทคโนโลยีทันสมัยมา
ปรับใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.  ใช้รูปแบบบริหารจัดการแบบ Shared  Service  
เป็นการรวมงานที่มีความซ้ าซ้อนเข้าด้วยกัน  เพ่ือลด
การใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น 
3.  มีการมอบอ านาจและการกระจายอ านาจการ
ปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
รวดเร็วในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1.  จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่น 
ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
2.  มีการสับเปลี่ยน  หมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาและสร้าง
ประสบการณ์ในการท างานให้มีความหลากหลาย 
3.  ส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานทั้งที่เป็น 
รูปธรรมและนามธรรมที่ชัดเจน 
4.  สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม 
5.  ส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8   การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรและองค์กรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 
1.  มีตัวชี้วัดในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส านักงาน  
2.  แต่ละส่วนราชการมีคอมพิวเตอร์ไว้รองรับการใช้
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  บุคลากรรู้ถึงประสิทธิภาพการท างานของ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
4.  องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนเรื่องการ
พัฒนาระบบราชการและการจัดการความรู้ในแต่ละ
หน่วยงาน 
5.  หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานรองรับอยู่แล้ว 

1.  ขาดหน่วยงานกลางที่ให้ค าปรึกษาด้านการ
ประยุกต์ใช้ไอทีในส่วนราชการ 
2.  ขาดบุคลากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่
เพียงพอ 
3.  เทคโนโลยีทางด้านไอทีมีราคาสูง 
4.  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) 
5.  งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุและจัดท า
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

สิ่งท่ีท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท าเพื่อลดแรงต้าน 
1.  มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาให้บุคลากรเข้าถึง
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 
2.  ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัย 
4. แต่ละหน่วยงานน าระบบการบริหารจัดการความรู้
ไปใช้ในหน่วยงานเพิ่มมาขึ้น เพ่ือไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ 
2.  จัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่ม 
3.  จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9   เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้แก่ การจัด
สวัสดิการที่เป็นธรรม  การสร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู่ แรงต้าน / ปัญหา / อุปสรรค 
1.  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
2.  มีสวัสดิการพื้นฐานข้าราชการ ลูกจ้างประจ าตาม
ระเบียบ  กฎหมาย รองรับอยู่แล้ว 
3.  มีการพิจารณาความดีความชอบของหน่วยงาน 
 

1.  ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงจ านวนมาก 
2.  สวัสดิการที่ได้รับมีความล่าช้า  ไม่สะดวก ต่อความ
ต้องการของบุคลากร 
3.  การจัดสรรระบบสวัสดิการที่เป็นอยู่ไม่มีความเป็น
ธรรม 
 

สิ่งท่ีท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท าเพื่อลดแรงต้าน 
1.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และจัดสภาพแวดล้อมที่ท างาน
ให้เหมาะสม 
2.  จัดสวัสดิการที่ได้รับนอกเหนือจากกฎหมายที่
ก าหนด เช่น  งานรื่นเริงในช่วงเทศกาลปีใหม่  
สงกรานต์  เป็นต้น 
 
 

1.  ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
จัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนในการบริหารจัดการ 
2.  จัดสวัสดิการให้ทันต่อความต้องการของบุคลากร 
3.  มีการก าหนดแนวทาง  กฎเกณฑ์การพิจารณา
จัดสรรสวัสดิการอย่างเป็นธรรม  ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
5.  ผู้บริหารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างเป็น
ธรรมและเคร่งครัด 
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  รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และแผนงาน / โครงการ 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
มิติที่  1  ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ 

1.  สร้างบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน  มีทักษะ  
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อ
เป็นที่ปรึกษา  วางแผน  และก าหนด
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  
2.  พัฒนาผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นผู้น าในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 
3. การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้กับบุคลากรและองค์กร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
4.  การบริหารจัดการก าลังคนให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.1  การพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.1.1  จ านวนหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร 
1.1.2  จ านวนหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.1  จัดท าแผนกลยุทธ์
การพัฒนาและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
รองรับการปฏิบัติภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1  มีแผนนโยบายและกล
ยุทธ์ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มิติที่  2  ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.  จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 

1.1  การจัดท าฐานข้อมูล
บุคลากรให้เป็นรายบุคคล 

1.1.1  จ านวนหน่วยงานที่มี
การจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 
1.1.2  ร้อยละของหน่วยงานที่
มีการเก็บข้อมูลรายบุคคล 
1.1.3  ระดับการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลบุคลากร 

มิติที่  3 ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ
หลายทิศทางและทุกระดับที่สามารถ
น าไปใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากร
บุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

1.1  ก าหนดมาตรการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานและการ
จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 

3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลมี
มาตรการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาบุคลากร 
3.2 จ านวนหน่วยงานท่ีมีมาตรการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
แผนการพัฒนารายบุคคล 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตัวชี้วัด  และรายการแผนงาน/ 
โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
มิติที่  4        ความพร้อม
รับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.  สร้างจิตส านึก  ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรรู้จักการ
ท างาน  เป็นทีม  การเสียสละ 
สมานฉันท์  และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1.1  พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.1.1  จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการพัฒนาด้านจริยธรรม 

มิติที่  5 
คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

1.  เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ได้แก่ การจัดสวัสดิการที่เป็นธรรม  
การสร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม 

1.1.  สร้างและเพ่ิม
สิ่งจูงใจในการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมผลการประเมินและ
การพัฒนารายบุคคล 
 

1.1.1  จ านวนหน่วยงานที่มี
การสร้างและเพ่ิม                 
สิ่งจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
วิสัยทัศน์  :  มุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  มีจิตให้บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาล  
เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม เทคโนโลยีใหม่ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ในการท างาน 
2. เสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างจิตส านึกบุคลากรในค านึงถึง
ความรู้ความคุ้มค่าและการมีจิตมุ่งบริการ 

3. พัฒนาระบบแรงจูงใจ 
4. พัฒนาระบบการบริหารก าลังคน ให้เพียงพอต่อ

สถานการณ์ 
5. ปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน 
6. พัฒนาองค์ความรู้ และส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม

ในสายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
7. พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ข้าราชการมี

สุขภาพที่ดี 
8. ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 
9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรและสามารถบริหาร

การจดัการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน 
10. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ตามผลงาน 
11. พัฒนาการกระจายอ านาจสู่การตัดสินใจในทุกระดับ 
12. ข้าราชการมีสมรรถนะในพัฒนาระบบบริการ

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 
สร้างระบบส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนใน  การ
บริหารงานบุคคล 

 

 
 

รายการแผนงาน / โครงการ ขั้นตอนที่  5  การจัดท าแผนนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดที่มี
รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การก าหนดแผนงาน/
โครงการรองรับ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่  1 
ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.  การพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
มาใช้ 

1.1  จ านวน
หลักสูตรการ
พัฒนา
สมรรถนะของ
ผู้บริหาร 

พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารและข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด  

ทุกส่วน
ราชการ 

 รายละเอียด
โครงการ/หลักสูตร
 แผนพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร
และข้าราชการ  
 บันทึกน าเสนอขอ
ความเห็นชอบของ 
นายก อบต.. 
 ใบลงทะเบียนผู้
เข้ารับการอบรม 

1.2  จ านวน
หลักสูตรการ
พัฒนา
สมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.  จัดท าแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติภารกิจด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

2.1  มีแผนกล
ยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

การประชุมสัมมนาการ
จัดท าแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ทุกส่วน
ราชการ 

 รายละเอียด
โครงการ 
 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
 รายงานการ
ประชุม 
 แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

มิติที่  2 
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

2.  สร้างและบริหารจัดการ
การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร
ให้เป็นรายบุคคลเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2.1  จ านวน
หน่วยงานที่มี
การจัดระบบ
ฐานข้อมูล
บุคลากร 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 รายละเอียด
โครงการ 
 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
แผนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล  
 

2.3  ระดับการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
บุคลากร 
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รายการแผนงาน / โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่  3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรพัยากร
บุคคล 

3.  ก าหนดมาตรการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 

3.1 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลมี
มาตรการในการ
ประเมินผลการ                
ปฏิบัติงานและ
แผนพัฒนา
บุคลากร 

จัดประชุมสัมมนาจัดท า
มาตรการในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนพัฒนาบุคลากรใน
ทุกระดับ 

ทุกส่วน
ราชการ 

 คู่มือการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนและ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ 
ก.พ. และ อ.ก.พ. กถ. 
ก.อบต. ก าหนด 
  เอกสารเผยแพร่
ผ่าน Web site  
 คู่มือการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนและ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ 
ก.พ. และ อ.ก.พ. กถ. 
ก.อบต. ก าหนด 
  เอกสารเผยแพร่
ผ่าน Web site  
 รายละเอียด
โครงการ 
 รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 

3.2 จ านวน
หน่วยงานที่มี
มาตรการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการพัฒนา
รายบุคคล 

มิติที่  4   
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

4.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

4.1  จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับการพัฒนา
ด้านจริยธรรม 

การเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 รายละเอียด
โครงการ 
 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
 รายงานการ
ประชุม 
 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 บันทึกน าเรียน
ผู้บริหาร อบต. 
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รายการแผนงาน / โครงการ 
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มิติที่  5 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

5.  สร้างและเพ่ิมสิ่งจูงใจใน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลการ
ประเมินและการพัฒนา
รายบุคคล 

5.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับ
องค์กรสู่ระดับ
บุคคล 

แผนงานการด าเนินการ
จัดระบบการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล 

ทุกส่วน
ราชการ 

 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
 แผนนโยบายและ
กลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 แผนปฏิบัติการ  
 แผนพัฒนาขีด
สมรรถนะ  
 รายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด 

5.2  จ านวน
หน่วยงานที่มี
การสร้างและ
เพ่ิม                 
สิ่งจูงใจในการ
ท างานของ
บุคลากร 
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