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คํานํา 
  องค�การบริหารส)วนตําบล เป@นหน)วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการส)งเสริมท7องถ่ินให7มีความ
เข7มแข็งในทุกด7าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ�ของประชาชนได7อย)างแท7จริง  ซ่ึงเป@นภารกิจท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด7าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป@นมิติอีกหนึ่งท่ี
จะขาดการพัฒนาไม)ได7 และถือเป@นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร�และพันธกิจขององค�การบริหารส)วน
ตําบลให7ประสบความสําเร็จ และถือเป@นป>จจัยสําคัญท่ีจะทําให7ภารกิจต)างๆ สําเร็จลุล)วงไปได7ด7วยดี ตาม
วัตถุประสงค�ท่ีวางไว7 

เพ่ือให7การบริหารทรัพยากรบุคคลเป@นไปอย)างมีระบบและต)อเนื่อง  องค�การบริหารส)วน
ตําบลแป�นได7จัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลแป�นข้ึน โดยได7
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด7าน ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ได7แก)  

1.ความสอดคล7องเชิงกลยุทธ�  
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.ความพร7อมรับผิดชอบด7านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว)างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ�การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน� 
พันธกิจ   ดังนั้นเพ่ือให4องค�การบริหารส)วนตําบลแป,น มีแผนกลยุทธ�การบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ี
สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส)งเสริมการปกครองท4องถ่ินได4อย)างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได4ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ)งเน4นให4ผู4มีส)วน
เก่ียวข4องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได4มีส)วนร)วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร�ในการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  องค�การบริหารส)วนตําบลแป�น  จะนําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได7รับการ
จัดทํา เพ่ือเป�าหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป@นองค�การบริหารส)วนตําบลท่ีมี
สมรรถนะสูงในการส)งเสริมท7องถ่ิน ให7เป@นกลไกในการพัฒนาตําบลได7อย)างยั่งยืน”  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๔ 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรเป@นทรัพยากรท่ีมีคุณค)าและจําเป@นอย)างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค�กร ถ7าขาด
การบริหารทรัพยากรบุคคลให7มีประสิทธิภาพ จะส)งผลให7การทํางานไม)มีประสิทธิผล ล)าช7า และเกิดความ
เสียหายต)อองค�กร ดังนั้นองค�กรจําเป@นต7องจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให7มีความรู7 ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให7ปฏิบัติหน7าท่ีราชการใน
ตําแหน)งนั้นได7อย)างมีประสิทธิภาพ และให7บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีได7รับมอบหมาย 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล)าว องค�การบริหารส)วนตําบลแป�น จึงได7จัดทํานโยบายและ 
กลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปg (พ.ศ.2561 – 2563) ข้ึนเพ่ือเป@นการกําหนดให7พนักงานส)วนตําบล
ทุกคนต7องได7รับการพัฒนาทุกตําแหน)ง โดยสอดคล7องกับแผนอัตรากําลัง 3 ปg (พ.ศ.2561 – 2563) ต)อไป 
 
2.วัตถุประสงค� 
 2.1 เพ่ือเป@นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู7 ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบและตรงตามสมรรถนะประจําตําแหน)ง 
 2.2 เพ่ือวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให7เหมาะสมกับภารกิจ 
 2.3 เพ่ือให7บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได7อย)างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 2.4 เพ่ือสร7างความก7าวหน7าในสายอาชีพ 
 2.5 เพ่ือให7บุคลากรทุกคนได7รับการพัฒนาด7านคุณธรรม และจริยธรรม 
 2.6 เพ่ือพัฒนาองค�กรให7เป@นองค�กรแห)งการเรียนรู7 
 2.7 เพ่ือเป@นแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝkกอบรมบุคลากรในองค�การบริหารส)วนตําบล 
 2.8 เพ่ือสร7างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีสิทธิภาพสูงไว7กับหน)วยงานต)อไป 
 
3. เป,าหมาย 
 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลแป,นในระยะส้ัน 
 ผู4บริหาร 
 3.1.1 พนักงานในองค�กรสามารถนํานโยบายของผู7บริหารไปปฏิบัติให7สําเร็จลุล)วง 
 3.1.2 การบริหารงานขององค�กรเป@นไปอย)างโปร)งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
 3.1.3 พนักงานมีความรู7  และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให7การปฏิบั ติงานขององค�กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พนักงานส)วนตําบล 
 3.1.4 องค�กรให7การสนับสนุนพนักงานส)วนตําบลตําแหน)งสายงานผู7บริหารทุกคนให7ได7รับการพัฒนา
ในแต)ละปg อย)างน7อย 1 ครั้ง/ปg 
 3.1.5 องค�กรให7การสนับสนุนพนักงานส)วนตําบลตําแหน)งสายงานผู7ปฏิบัติทุกคนให7ได7รับการพัฒนา
ในแต)ละปg อย)างน7อย 1 ครั้ง/ปg 
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 3.1.6 องค�กรให7การสนับสนุนพนักงานจ7าง ให7ได7รับการพัฒนาในแต)ละปgอย)างน7อย 1 ครั้ง/ปg 
 3.1.7 ข7าราชการมีความรู7และความเข7าใจในการปฏิบัติหน7าท่ี 
 3.1.8 ข7าราชการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช7ในการบริหารงานบุคคลอย)างโปร)งใส 
 ประชาชน 
 3.1.9 สามารถให7บริการประชาชนอย)างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3.1.10 ประชาชนพึงพอใจในการให7บริการของพนักงาน 
 3.1.11 นําความคิดของประชาชนมาปรับปรุงแก7ไขการให7บริการกับประชาชน 
 
 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลแป,นในระยะยาว 
 ผู4บริหาร 
 3.2.1 มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต7องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3.2.2 สามารถปฏิบัติงานสู)ความเป@นเลิศในด7านการบริหารจัดการ 
 พนักงานส)วนตําบล 
 3.2.3 องค�การบริหารส)วนตําบลแป�น เป@นองค�กรท่ีน)าอยู) 
 3.2.4 มีความเจริญก7าวหน7าในสายอาชีพ และหน7าท่ีราชการ 
 3.2.5 บุคลากรองค�การบริหารส)วนตําบลแป�น มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ประชาชน 
 3.2.6 องค�กรมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร)งใสในการบริหารงาน 
 3.2.7 องค�กรสามารถเป@นท่ีพ่ึงของประชาชนในพ้ืนท่ีได7อย)างดียิ่ง 
 3.2.8 องค�กรสามารถทํางานตอบสนองความต7องการของประชาชนได7 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห�ศักยภาพขององค�การบริหารส)วนตําบลแป,น 

 

วิสัยทัศน� พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร� เป,าประสงค� และกลยุทธ�ขององค�การบริหารส)วนตําบล
แป,น 
• วิสัยทัศน�การบริหารงานบุคคล 

 บุคลากรขององค�การบริหารส)วนตําบลแป�น จะมีความก7าวหน7าม่ันคงในชีวิต มีความรู7
ความสามารถ มีความชํานาญการในหน7าท่ี  มีอัธยาศัยเต็มใจให7บริการประชาชน และประชาชนต7อง
ได7รับความพึงพอใจในการให7บริการของเจ7าหน7าท่ี 

• พันธกิจ 
1. สร7างระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรู7ให7เป@นมาตรฐาน 
2. ส)งเสริมการทํางานแบบบูรณาการ ภายใต7หลักการมีส)วนร)วม เพ่ือสร7างทีมงานและเครือข)าย โดย
เน7นการมีสัมพันธภาพท่ีดี 
3. ส)งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู7บุคลากรของ อบต. ทุกส)วนราชการ/หน)วยงานอย)างเป@น
ระบบ ต)อเนื่องและท่ัวถึง 
4. ส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนรู7 
5. ดําเนินการและพัฒนาการฝkกอบรม โดยการให7ความรู7ความเข7าใจ ทักษะและทัศนคติใน
กระบวนการทํางาน  

• เป,าประสงค� 
1. บุคลากรองค�การบริหารส)วนตําบลสามารถปฏิบัติงานได7อย)างมืออาชีพ สอดคล7องกับการพัฒนา
ระบบราชการ 
2. ระบบการพัฒนากําลังคนองค�การบริหารส)วนตําบล มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา
บุคลากรขององค�การบริหารส)วนตําบล ได7อย)างมีประสิทธิภาพ 
3. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝkกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
4. กระบวนการเรียนรู7ของบุคลากรองค�การบริหารส)วนตําบล มีความต)อเนื่อง สามารถสร7างองค�
ความรู7ได7อย)างมีประสิทธิภาพ 
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• ยุทธศาสตร�การพัฒนาตําบลแป,น 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท7องถ่ินประกอบด7วย 7 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาเสริมสร4างความเข4มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก4ไขปHญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร�พัฒนา กลยุทธ� หน)วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.การพัฒนาเสริมสร7าง
ความเข7มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจและแก7ไขป>ญหา
ความยากจน 

 

1.1 ส)งเสริมสนับสนุนการสร7างงานสร7างอาชีพให7กับ
ประชาชนในท7องถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 ส)งเสริมสนับสนุนอาชีพด7านการเกษตร และปศุสัตว�
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม)สู)นิคมอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล 

1.3 ส)งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 ส)งเสริมการตลาด การค7า การลงทุนในท7องถ่ิน 

1.5 ส)งเสริมสนับสนุนให7มีการตลาดกลางจําหน)ายสินค7า 

1.6 ส)งเสริมสนับสนุนผู7ประกอบการในการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ�  

1.7 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ�และส)งเสริมการตลาด
สินค7า OTOP 

1.8 ส)งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู)กับการพัฒนา
องค�ความรู7ด7านการจัดการและการตลาด 

1.9 พัฒนาภูมิป>ญญาท7องถ่ินให7เป@นสินทรัพย�ทางป>ญญา
สร7างมูลค)าทางเศรษฐกิจ 

1.10 รณรงค�ให7ความรู7เพ่ือสร7างจิตสํานึกในการประหยัด
และลดหนี้สินในระดับครัวเรือน 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

 



๘ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมให4มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร�พัฒนา กลยุทธ� หน)วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.การพัฒนาคนและสังคม
ให7มีคุณภาพสู)ประชาคม
อาเซียน  

2.1 ส)งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบทุกระดับ 

2.2 ส)งเสริมและสนับสนุนให7ประชาชนมีส)วนร)วมในการ
จัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีสอดคล7องตาม
ความต7องการของประชาชน 

2.3 ส)งเสริมและสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสน
สถาน ให7เป@นแหล)งเรียนรู7ในชุมชนอาเซียน 

2.4 ส)งเสริม สนับสนุนการใช7สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

2.5 ส)งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนได7มีส)วน
ร)วมในด7านการแสดงออกด7านความคิดและนิสัยรักในการ
เรียน 

2.6   ส)งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนให7มีคุณธรรมนําความรู7เกิดภูมิคุ7มกัน 

2.7   ส)งเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ศาสนสถาน  และศาสน
พิธีต)างๆ 

2.8  ส)งเสริมบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท7องถ่ินและภูมิป>ญญาท7องถ่ิน 

2.9  ส)งเสริมและสนับสนุนให7เกิดความเข็มแข็งของชุมชน
และสถาบันครอบครัว 

2.10 ส)งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   
สตรี   เยาวชน   ผู7สูงอายุ  ผู7พิการ  ผู7ด7อยโอกาสในสังคม  
และประชาชนโดยท่ัวไป 

2.11 ป�องกัน  และจํากัดการแพร)ระบาดของยาเสพติด
ตลอดถึงการบําบัดฟrsนฟู  ท้ังทางด7านร)างกายและจิตใจแก)
ผู7ติดยาเสพติด 

2.12 การป�องกันและควบคุมโรคติดต)อ 

2.13 ส)งเสริมการสร7างสุขภาพตามวิถีชุมชน 

สํานักงานปลัด,กอง
การศึกษา,กองช)าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาการกีฬาสู)ความเปKนเลิศและส)งเสริมการท)องเท่ียว 

ยุทธศาสตร�พัฒนา กลยุทธ� หน)วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3.พัฒนาการกีฬาสู)ความ
เป@นเลิศและส)งเสริมการ
ท)องเท่ียว 

3.1 ส)งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด7านการกีฬา การออก
กําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 

3.2  ส)งเสริมการพัฒนาทักษะด7านการกีฬาสู)ความเป@น
เลิศ 

3.3  ส)งเสริม สนับสนุนการก)อสร7างและปรับปรุงสนามกีฬา 

3.4  ส)งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ�แหล)งท)องเท่ียว 

3.5 ปรับปรุง  พัฒนาแหล)งท)องเท่ียวและส)งเสริม
กิจกรรมการท)องเท่ียวทุกประเภท 

3.6  ส)งเสริม และพัฒนาบุคลากรด7านการกีฬาและการ
ท)องเท่ียว 

3.7พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การกีฬาและการ
ท)องเท่ียวแบบบูรณาการโดยเน7นการมีส)วนร)วมของ ทุก
ภาคส)วน 

3.8ส)งเสริม สนับสนุนการสร7างภาพลักษณ�ของจังหวัด
อย)างต)อเนื่อง 

สํานักงานปลัด,กอง
การศึกษา,กองช)าง 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตร�พัฒนา กลยุทธ� หน)วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. การบริหารจัดการท่ีดี   4.1 ส)งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภายในองค�กร 

4.2 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช7 และพัฒนา
สถานท่ีการปฏิบัติงาน 

4.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค�กรตาม
หลักการบริหารจัดการบ7านเมืองท่ีดี 

 

สํานักงานปลัด,กอง
การศึกษา 



๑๐ 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานให4ได4มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร�พัฒนา กลยุทธ� หน)วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

5.การพัฒนาโครงสร7าง
พ้ืนฐานให7ได7มาตรฐาน 

5.1 ก)อสร7าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา ระบบชลประทานขนาด
เล็ก และท)าเทียบเรือ 

5.2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส)ง 

5.3 จัดให7มีไฟฟ�าใช7อย)างท่ัวถึง 

5.4 ก)อสร7าง ปรับปรุงแหล)งน้ําอุปโภค บริโภค และระบบ
ประปา 

5.5 จัดทําผังเมืองและผังตําบล 

5.6 โครงการทีเกินศักยภาพ 

 

กองช)าง 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร�พัฒนา กลยุทธ� หน)วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. การบริหารจัดการท่ีดี   4.4 พัฒนาและสร7างระบบการให7บริการท่ีทันสมัย  
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.5 ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก  ลด
ข้ันตอนกระบวนการทํางาน 

4.6.พัฒนาส)งเสริมระบบประชาสัมพันธ�การดําเนินงาน
ขององค�กร 

4.7 เสริมสร7างการเรียนรู7  ปลูกฝ>งจิตสํานึก  ค)านิยม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก)เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

 

 



๑๑ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล4อมอย)างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร�พัฒนา กลยุทธ� หน)วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

6. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล7อมอย)างยั่งยืน 

6.1 คุ7มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล7อมอย)างยั่งยืน 

6.2 ส)งเสริมสนับสนุนให7ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
ร)วมกันอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม 

6.3 ปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชนและเมือง 

6.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

6.5  ส)งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและ
การป�องกันภัยพิบัติ 

 

สํานักงานปลัด,กอง
การศึกษา,กองช)าง 

 

 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 7 ส)งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร4างสันติสุข 

ยุทธศาสตร�พัฒนา กลยุทธ� หน)วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

7. ส)งเสริมการรักษาความ
ม่ันคงและเสริมสร7างสันติสุข
  

 

7.1 ส)งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด7านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 

7.2 เสริมสร7างความเข7มแข็งของชุมชนให7มีส)วนร)วมใน
การรักษาความสงบเรียบร7อยในท7องถ่ินเพ่ือให7เกิดสันติสุข 

7.3 ส)งเสริมให7ท7องถ่ินมีความสามารถและมีศักยภาพใน
การสนับสนุนงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด
ถึงการรักษาความสงบเรียบร7อยในท7องถ่ิน 

 

สํานักงานปลัด,กอง
การศึกษา,กองช)าง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

บทท่ี 3 
ข้ันตอนจัดทํานโยบาย และกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค�การบริหารส)วนตําบลแป,น 
  

 องค�การบริหารส)วนตําบลแป�น ดําเนินการจัดทํานโยบาย และกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 1. แต)งตั้งคณะทํางาน 

เนื่องด7วยองค�การบริหารส)วนตําบล  ได7แต)งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู7ในองค�กร KM  
ตามคําสั่งองค�การบริหารส)วนตําบลแป�นท่ี 204/2560  เม่ือ  2ตุลาคม  2560 

ดังนั้นเพ่ือให7การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค�จึงขอแต)งต้ัง คณะทํางานจัดการองค�
ความรู7ในองค�กร ดังนี้ 

1. ผู4บริหารสูงสุดของส)วนราชการ ได4แก) 
  นายกองค�การบริหารส)วนตําบลแป�น 
  มีหน4าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) เป@นผู7อนุมัติเห็นชอบแผนการจัดการความรู7 
  2) ให7การสนับสนุนในด7านต)าง ๆ เช)น ทรัพยากรท่ีจําเป@นต)อการจัดทําแผนการจัดการความรู7 
การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู7 เป@นต7น 
  3) ให7คําปรึกษาแนะนําและร)วมประชุมเพ่ือตัดสินใจแก)คณะทํางานจัดการความรู7 
  4) ให7คําปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการแก7ป>ญหา อุปสรรคต)างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคณะทํางานการ
จัดการความรู7 
  2.ผู4บริหารด4านการจัดการความรู4 ได4แก) 
  ปลัดองค�การบริหารส)วนตําบลแป�น 
  มีหน4าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) เป@นผู7ทบทวนแผนการจัดการความรู7 
  2) จัดทําแผนการจัดการความรู7ขององค�กรปกครองส)วนท7องถ่ิน เพ่ือเสนอผู7บริหารด7านการ
จัดการความรู7  
  3) รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน7าของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู7ให7ผู7บริหารด7านการจัดการความรู7ทราบ 
  4) ผลักดันการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู7ให7บรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมายท่ีกําหนด 

5) ติดตามความก7าวหน7าและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู7เพ่ือ
หาแนวทางแก7ไข 

3.คณะทํางานการจัดการความรู4 ได4แก) 
  1) รองปลัดองค�การบริหารส)วนตําบล 
  2) หัวหน7าส)วนทุกส)วน 
  มีหน4าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) ร)วมจัดทําแผนการจัดการความรู7 
  2) ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู7ท่ีได7รับมอบหมาย 



๑๓ 

  3) จัดทํารายงานผลความคืบหน7าของผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู7ในส)วนท่ี
รับผิดชอบ 
  4) เป@นแบบอย)างท่ีดีในการมีส)วนร)วมในกระบวนการจัดการความรู7 
  5) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได7รับมอบหมาย 
  4.ฝNายเลขานุการคณะทํางาน ได4แก) 
  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
  มีหน4าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) ร)วมจัดทําแผนการจัดการความรู7 
  2) นัดประชุมคณะทํางานการจัดการความรู7และจัดทํารายงานการประชุมคณะทํางาน
เก่ียวกับการกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู7 และการติดตามประเมินผลความคืบหน7า
ของการดําเนินการในกิจกรรมต)างๆ ท่ีกําหนดในแผนการจัดการความรู7 
  3) รวบรวมและสรุปผลความคืบหน7าของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู7 
  4) สรุปผลวิเคราะห�ป>จจัยแห)งความสําเร็จ ป>ญหาอุปสรรค และแนวทางแก7ไขป>ญหาเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู7ให7เกิดข้ึนอย)างต)อเนื่อง 
  5) ประสานงานกับหัวหน7าคณะทํางานและคณะทํางานการจัดการความรู7 
  6) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได7รับมอบหมาย 
 2.ประชุมคณะทํางาน 

 นโยบายและกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค�การบริหารส)วนตําบลแป�นท้ังหมด ดังนั้นในการปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล  
จึงได7มีการประชุมคณะทํางาน เพ่ือทบทวนเป�าหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลพร7อมสรุปบทเรียนต)าง ๆ ท่ีได7จากการดําเนินการตามแผนท่ีผ)านมา เพ่ือสร7างระบบงาน ระบบการ
ประเมินผล การสรรหา การสร7างความก7าวหน7าในการทํางาน ส)งเสริมการเรียนรู7ของบุคลากรและสร7าง
แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเป@นป>จจัยหนึ่งท่ีจะทําให7บรรลุถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ 
ตามท่ีได7กําหนดไว7 

3.  คณะทํางานฯ ได4กําหนดข้ันตอนในการจัดทํานโยบายและกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีข7อสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห�ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน� พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร� 
และศึกษาข7อมูลท่ีได7จากการระดมความคิดเห็นของผู7มีส)วนได7-ส)วนเสียและผู7เก่ียวข7องการประเมินสถานภาพ
และผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ)อน ประเด็นยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห�ส)วนต)าง
ระหว)างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต7องการกับผลการปฏิบัติงานด7าน HR และการวิเคราะห�แรง
เสริม-แรงต7านของแต)ละประเด็นยุทธศาสตร� ตามแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให7ครอบคลุมการ 
บรรลุเป�าหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร� 

3.3  การกําหนดเป�าประสงค�เชิงกลยุทธ�ด7านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของแต)ละเป�าประสงค� 

3.4  การจัดทํารายละเอียดนโยบายและกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.5การติดตามนโยบายและกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 



๑๔ 

 4.  การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว4  

              4.1  คณะทํางานฯ ได7วิเคราะห�ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซ่ึงได7กําหนด
วิสัยทัศน�ให7องค�กรปกครองท7องถ่ินเป@นองค�กรท่ีมีสมรรถนะสูงในการส)งเสริมองค�กรปกครองส)วนท7องถ่ินให7เป@น
กลไกในการพัฒนาประเทศได7อย)างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาให7เป@นองค�กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
จึงทําให7เห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะต7องมีการจัดระบบงานให7มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป@นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให7ตรงตามความต7องการและสอดคล7องกับยุทธศาสตร�
ของ อบต. การสร7างให7องค�การบริหารส)วนตําบลแป�น เป@นองค�กรแห)งการเรียนรู7 โดยการนําการจัดการความรู7 
(KM) มาใช7ในการพัฒนาองค�กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช7สนับสนุนการปฏิบัติงานได7อย)างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นเพ่ือให7กรมส)งเสริมการปกครองท7องถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงต7องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคล
ให7มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป@นองค�กรท่ีมีความสามารถตามวิสัยทัศน�ดังกล)าว คณะทํางานฯ ได7นําผล
การศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู7มีส)วนได7-ส)วนเสีย และผู7เก่ียวข7อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
นโยบายและกลยุทธ� การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป@นข7อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการ
ระดมความคิดเห็นดังกล)าวประกอบด7วย 
  4.1.1  การวิเคราะห� จุดแข็ง จุดอ)อน ประเด็นท7าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะห�ทิศทางความคาดหวังด7านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลแป�น ในภายภาค
หน7า ของผู7มีส)วนได7ส)วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข7องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 
 

 

 

1.1 ด4านกระบวนงาน  
1 นําเอาระบบ IT เข7ามาช)วยในการปฏิบัติงานในด7านต)างๆ เช)น KM การจัดเก็บข7อมูล การฝkกอบรมบุคลากร 

หรือความรู7เก่ียวกับการปฏิบัติงานทําให7สามารถทํางานทดแทนกันได7 
2 การออกระเบียบต7องมีหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม)คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให7 

สํานักงานท7องถ่ินจังหวัดเข7าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ�ของผู7ออกระเบียบนั้นๆ อย)างแท7จริง เพ่ือท่ีจะ
ถ)ายทอดให7กับผู7ปฏิบัติได7อย)างแท7จริงด7วย 

3 การออกระเบียบต)างๆ ใช7หลักการมีส)วนร)วมขององค�กร  
4 ยึดประชาชนเป@นศูนย�กลางในการทํางานขององค�การบริหารส)วนตําบลแป�น 
5 จัดระบบการถ)ายทอดความรู7ทางด7านวิชาการและเทคโนโลยีแก)พนักงานส)วนตําบล 
6 มีระบบฐานข7อมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกต7อง ทันสมัย และเพียงพอ 
7 กระจายอํานาจด7านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให7แก)ผู7บังคับบัญชาในแต)ละระดับ และมีความคล)องตัว 
8 สร7างเส7นทางความก7าวหน7าในอาชีพข7าราชการท่ีชัดเจน 
9 ลดข้ันตอนการทํางานให7มีความรวดเร็ว  ถูกต7อง 
10 ส)งเสริมให7พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป@นตัวแทนขององค�การบริหารส)วนตําบลแป�น 

ได7ในทุกด7านทุกกิจกรรม 
11 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส)วนตําบลและพนักงานจ7างท่ีมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได7 
12 มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเน7นระบบคุณธรรม เช)น การคัดเลือกคนเข7ารับการฝkกอบรม ในหลักสูตร

ต)างๆ การคัดเลือกคนเข7าสู)ตําแหน)ง 

1. เป,าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองค�กรต4องการให4เกิดข้ึนใน 1 – 3 ป�ข4างหน4า คืออะไร 
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13 ปริมาณคนต7องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
14 มีระบบฐานข7อมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกต7องแม)นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ   และบริหาร

ราชการได7อย)างชัดเจน รวดเร็ว 
 

1.2 ด4านบุคลากร 
1  พัฒนาให7บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก)ง  ดี  สุข      

   เก)ง =  มีความรู7เป@นท่ียอมรับขององค�กรปกครองส)วนท7องถ่ินและส)วนราชการอ่ืน มีความ 
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป@นท่ียอมรับ 
            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร)งใส  รับผิดชอบ   
            สุข =   ใช7ชีวิตอย)างพอเพียงเป@นตัวอย)างแก)บุคคลอ่ืน ๆ ในสํานักงาน 

2 บุคลากรต7องมีความรู7 ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด7าน และมีความรู7ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต7องมีความรู7 ความเข7าใจในการนํา IT เข7ามาช)วยในการปฏิบัติงาน 

3 บุคลากรมีความสามารถในการถ)ายทอดความรู7เก่ียวกับหลักเกณฑ� ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให7แก)
บุคคลอ่ืน ๆ ได7และพัฒนาความรู7อยู)เสมอ 

4 พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
5 มีจํานวนทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
6 เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะด7าน 
7 บุคลากรขององค�การบริหารส)วนตําบลมีความเต็มใจ และให7บริการท่ีดีกับผู7ท่ีมาติดต)อ  
8 มีแผนการฝkกอบรมบุคลากรอย)างต)อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
9 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
10 ยึดระบบคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

1.3 ด4านทรัพยากร 
1 พัฒนาระบบ IT ให7มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต)อการใช7งานของอบต.แป�น 
2 นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช7ในการจัดเก็บข7อมูลและถ)ายทอดความรู7 (KM) 
3 มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให7สอดคล7องกับภารกิจอย)างเพียงพอและทันสมัย 
4 สร7างเครือข)ายระบบสารสนเทศให7มีความทันสมัยและทําให7การเข7าถึงสารสนเทศทําได7ง)ายและ     

เท)าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส)งเสริมการเรียนรู7ของบุคลากร (KM) 
5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช7เพ่ือลดปริมาณการใช7วัสดุครุภัณฑ� 

 
1.4 ด4านลูกค4า/ผู4รับบริการหรือผู4ได4รับผลกระทบภายนอกองค�กร  
 • องค�การบริหารส)วนตําบลแป,น 
1 องค�การบริหารส)วนตําบลแป�น ยึดหลักการบริหารกิจการบ7านเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล)ในการบริหารงาน 
2 สามารถให7บริการประชาชนได7อย)างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีมาตรฐานมีคุณภาพ 
3 บุคลากรองค�การบริหารส)วนตําบลแป�น มีความรู7ความเข7าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได7อย)าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ7มค)า 
4 องค�การบริหารส)วนตําบลแป�น จะต7องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร)งครัด 
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5 มีระบบการเสริมสร7างความรู7ให7แก)ผู7บริหาร/บุคลากรท7องถ่ินให7เป@นผู7ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาตําบลแป�น 
6 รับฟ>งความคิดเห็น ข7อเสนอแนะของประชาชน และนํามาปรับใช7ในการพัฒนาองค�การบริหารส)วนตําบลแป�น 
 • ประชาชน 
1 ประชาชนให7ความสําคัญกับการมีส)วนร)วมในการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการต)างๆ ขององค�การบริหาร

ส)วนตําบลแป�น 
2 ประชาชนเข7ามามีส)วนร)วมทางการเมืองมากข้ึน ทําให7การปฏิบัติงานขององค�การบริหารส)วนตําบลแป�นทํางาน

ได7สะดวกยิ่งข้ึน 
3 ประชาชนตระหนักถึงการมีส)วนร)วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค�การบริหารส)วนตําบลแป�น 

 

 

 

 

จุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองค�กรมีอยู 
1 บุคลากรมีความรู7 ความเชี่ยวชาญในหน7าท่ีในด7านต)าง ๆ เช)น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลการเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย และสามารถปฏิบัติงานได7สะดวกรวดเร็ว 
2 มีการกําหนดส)วนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
3 การเป@นหน)วยงานท่ีได7รับการยอมรับในการส)งเสริมความรู7ด7านการปกครองท7องถ่ิน ให7แก)ประชาชน 
4 มีข7อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน7าท่ีไว7อย)างชัดเจน 
5 ผู7บริหารมีความเข7าใจในการทํางานสามารถสนองตอบนโยบายได7ดีและให7ความสําคัญกับการพัฒนา

บุคลากร 
6 มีการพัฒนาความรู7ของบุคลากรในหลายๆด7าน เช)น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต)างๆ  การศึกษาดูงาน 
7 เป@นหน)วยงานท่ีมีพ้ืนฐานการทํางานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีสร7างสรรค� สามารถสร7างความ

เปลี่ยนแปลงให7กับองค�กรได7 
8 ส)งเสริมการใช7ระบบสารสนเทศ และ IT ให7ทันสมัยอยู)เสมอ 
9 ข7าราชการมีความรู7 ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทํางานได7หลายตําแหน)ง 
 
ส่ิงท่ีมุ)งเน4น 
1 การเป@นองค�กรหลักในการส)งเสริมพัฒนาองค�กรปกครองส)วนท7องถ่ิน 
2 การนําระบบสารสนเทศมาเชื่อมโยงเครือข)ายท่ัวประเทศ 
3 
 

 
 
 

เป@นหน)วยงานท่ีค)อนข7างมีความคล)องตัว ง)ายต)อการปรับเปลี่ยน 
 
 
 
 
 
 

 

2.อะไรบ4างท่ีเปKนจุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองค�กรมีอยู)และอยากรักษาไว4ต)อไปหรือมุ)งเน4นให4ดีย่ิงๆ ข้ึน 



๑๗ 

 
จุดอ)อนขององค�กร 
1 การปฏิบัติงานภายในหน)วยราชการและระหว)างภาคส)วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนกันและกัน 
2 ทํางานในลักษณะใช7ความคิดส)วนตัวเป@นหลัก 

 
 
 

 

1 การส)งเสริมการจัดการความรู7ขององค�กร 
2 พัฒนาบุคลากรให7มีความรอบรู7ในภารกิจของหน)วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได7 
3 สร7างผู7บริหารทุกระดับให7เป@นผู7นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

วิสัยทัศน� ของบุคลากรในองค�กรให7พร7อมรับต)อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4 พัฒนาความรู7เฉพาะด7านอย)างเป@นระบบและต)อเนื่อง 
5 การสร7างระบบเครือข)ายสารสนเทศและระบบฐานข7อมูลให7ครอบคลุมและง)ายต)อการเข7าถึง 
6 บุคลากรทุกระดับ มีความโปร)งใส ตรวจสอบได7 
7 มีการพัฒนาข7าราชการอย)างสมํ่าเสมอเพ่ือให7สอดคล7องกับสภาพการณ�ท่ีเปลี่ยนไป 
8 สร7างและพัฒนาข7าราชการให7มีความสามารถสูง เป@นมืออาชีพ 
9 สร7างจิตสํานึกให7ข7าราชการในทุกระดับเป@นข7าราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
10 จัดสภาพแวดล7อมการทํางาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมให7กับบุคลากรเพ่ือเป@นแรงจูงใจในการทํางาน 
11 บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีได7รับ 
 

 

 

 

1 ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2 พัฒนาศักยภาพของผู7บริหารอย)างต)อเนื่องเพ่ือให7มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
3 ผลักดันให7เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช7ระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
4 มีการเผยแพร)ข7อมูล ข)าวสาร ด7านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ)านช)องทางต)างๆ  
5 มีการอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร)ความรู7เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม)    

ท่ีสอดคล7องกับแนวโน7มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6 มีการจัดทําฐานข7อมูลบุคคลท่ีถูกต7อง ทันสมัย โดยท่ีข7าราชการสามารถตรวจสอบข7อมูลได7 

ด7วยตนเองผ)านเครือข)ายระบบอินเตอร�เน็ต 
7 การกําหนดเส7นทางความก7าวหน7าในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว7ล)วงหน7า 
8 สร7างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค)าตอบแทน การเลื่อนตําแหน)ง การแต)งต้ัง (ย7าย) การอบรมศึกษาดูงาน 

3.อะไรบ4างท่ีเปKนส่ิงท4าทายหรือส่ิงท่ีต4องปรับปรุงเพ่ือให4การบริหารงานขององค�กรประสบผลสําเร็จ
ตามเป,าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

4. อะไรท่ีหน)วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แต)ไม)ได4ทําในช)วงท่ีผ)านมาหรือท)าน 
   คาดหวังให4หน)วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 

2.อะไรบ4างท่ีเปKนจุดอ)อนหรือส่ิงท่ีองค�กรควรปรับปรุง 



๑๘ 

9 มีการกําหนดเส7นทางความก7าวหน7าอย)างชัดเจน เพ่ือสร7างหลักประกันและแรงจูงใจให7แก)บุคลากร 
10 สร7างผู7บริหารให7เป@นผู7นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11 การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการให7มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เช)น  เรื่องเงินโบนัส 
12 มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล7องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย)างชัดเจนและเพียงพอ 
13 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร)งใส ตรวจสอบได7 

4.1.2  จากการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ)อน ประเด็นท4าทาย ความคาดหวังแล4วจึงได4กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร� 
1 การส)งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู7และพัฒนาตนเองสู)ความเป@นเลิศ 
2 การพัฒนาสภาพแวดล7อมท่ีเอ้ือต)อการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาข7าราชการและพนักงานจ7างให7มีความรู7 ความเข7าใจ เก่ียวกับงานในหน7าท่ีท่ี

รับผิดชอบและทักษะเฉพาะของงาน 
4 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให7มีประสิทธิภาพ 
5 การส)งเสริมคุณภาพชีวิตข7าราชการ 
6 การสรรหา บรรจุ แต)งต้ัง บุคลากรให7เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
7 การพัฒนาระบบฐานข7อมูลสารสนเทศ  IT เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด7านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
8 การสร7างความก7าวหน7าในสายอาชีพ 
9 การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให7เหมาะสมกับภารกิจ 

10 การพัฒนาระบบสร7างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว7 
11 การพัฒนาภาวะผู7นําให7กับข7าราชการ 
12 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให7ตรงกับสมรรถนะประจํา

ตําแหน)งและตรงกับภารกิจ 
13 พัฒนาระบบสร7างแรงจูงใจและสร7างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป@นใน

การเรียนรู7 และพัฒนาตนเองสู)ความเป@นเลิศ 
14 กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ� วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให7ชัดเจน 
15 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค�กรโดยเน7นการทํางานเป@นทีม 

และการเป@นหุ7นส)วนทางยุทธศาสตร�กับหน)วยงานท่ีเก่ียวข7อง 
16 สนับสนุนให7องค�กรปกครองส)วนท7องถ่ิน ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการ

สาธารณะและการบริหารจัดการท่ีดี 
17 พัฒนาบุคลากรให7มีความรู7 ความเข7าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส)งเสริมการ

ปกครองท7องถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหม)ให7มีสมรรถนะตรงกับงานในหน7าท่ีท่ี
รับผิดชอบและงานภารกิจอย)างมืออาชีพ 

18 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส)วนตําบลและพนักงานจ7างให7มี
ประสิทธิภาพ  

19 สร7างสภาพแวดล7อมต)อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการ
ทํางาน และบรรยากาศของการทํางานแบบมีส)วนร)วม การทํางานเป@นทีม  



๑๙ 

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร� 
20 พัฒนาหน)วยงานให7เป@นองค�กรแห)งการเรียนรู7 บริหารจัดการความรู7 (KM) คลังข7อมูล

ความรู7และนําเทคโนโลยีมาใช7สร7างเครือข)ายแห)งการเรียนรู7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

การวิเคราะห�แรงเสริมแรงต4าน เพ่ือมุ)งสู)ผลสัมฤทธิ์ท่ีต4องการของ 
ประเด็นยุทธศาสตร� และการกําหนดเป,าประสงค�เชิงกลยุทธ� 

ประเด็นยุทธศาสตร� 1: การสร4างความก4าวหน4าในสายอาชีพ 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต4าน/อุปสรรค 
1. ผู7บังคับบัญชาให7ความหวังและสนับสนุน 1. การจํากัดงบประมาณด7านการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม) 2. ระเบียบกฎหมายไม)เอ้ืออํานวยในการสร7าง 

    ความก7าวหน7า 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร7างการบริหารงานของ สถ.  
 4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรู7ทักษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตําแหน)ง 
 6. ขาดฐานข7อมูลอัตรากําลังท่ีเป@นป>จจุบัน 
 

ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือลดแรงต4าน ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทําฐานข7อมูลอัตรากําลังให7เป@นป>จจุบัน 1. จัดทําแผนสร7างเส7นทางความก7าวหน7าให7 

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสร7างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสร7าง 

   ความก7าวหน7าในอาชีพ 
เป,าประสงค� ตัวช้ีวัด 

1. จัดทําฐานข7อมูลบุคคลให7ถูกต7อง เป@นป>จจุบัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข7อมูล 
   บุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสร7างและอัตรากําลังให7เหมาะสม  
   กับข7อเท็จจริงในป>จจุบัน 

2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร7าง  
    และอัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสร7างเส7นทางความก7าวหน7าให7   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร7าง 
   เส7นทางความก7าวหน7า 

4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู7 ทักษะ  
   สมรรถนะในการทํางาน 

4. ร7อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ 
    ประจําตําแหน)ง 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 2: การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให4เหมาะสมกับภารกิจ 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต4าน/อุปสรรค 

1. ผู7บริหารระดับสูงให7ความสําคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง  
   ให7เหมาะสมกับภารกิจ 
 

1. ถูกจํากัดด7านอัตรากําลังจากการปรับปรุง 
    กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพร7อมท่ีจะยอมรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมมากข้ึนมากจากนโยบายการถ)าย
โอนภารกิจให7องค�กรปกครองส)วนท7องถ่ิน 
 

 3. อัตรากําลังไม)เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
   งานท่ีได7รับมอบหมาย 
 

 

ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือลดแรงต4าน ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. เพ่ิมอัตรากําลังผู7ปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถ)ายโอน 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ีสอดคล7อง 
   กับความเป@นจริงตามภารกิจหน7าท่ี 
 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให7 
    เป@นไปตามกรอบท่ีกําหนด 

2. จัดให7มีกระบวนการสร7างและปรับวัฒนธรรม 
   การทํางานของบุคลากรให7สอดคล7องกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม) 
 

 

เป,าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. สร7างและปรับกระบวนทัศน� วัฒนธรรมในการ 
   ทํางานของบุคลากรให7สอดคล7องกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหม)และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเร็จในการสร7างและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน�วัฒนธรรมในการทํางานให7 
    เหมาะสมกับภารกิจ 
 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต)งต้ังท่ีสอดคล7องกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม) โดย 
    คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  ร7อยละของบุคลากรท่ีได7รับการสรรหาและ 
     บรรจุแต)งต้ังท่ีสอดคล7องกับการบริหาร      
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม) โดยคํานึงถึง   
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 
 
 



๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 3 : การพัฒนาระบบฐานข4อมูลสารสนเทศ IT เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ด4านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต4าน/อุปสรรค 

1.ผู7บริหารและบุคลากรของอบต.แป�นให7
ความสําคัญ 

1. บุคลากรขาดความรู7และทักษะในการนําไปใช7 
    ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใช7ข7อมูลสารสนเทศเป@น 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนด7านงบประมาณอย)าง 
    เพียงพอ 

 3. ต7องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 

ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือลดแรงต4าน ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ต7องพัฒนาความรู7ทักษะด7าน IT อย)างเป@น 
   ระบบและต)อเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
   ส)งเสริมตามความต7องการด7าน ITของบุคลากร 

2. ต7องให7การสนับสนุนด7านงบประมาณอย)าง 
   เพียงพอ 

2. ผู7บริหารต7องให7ความสําคัญและผลักดันให7เกิด  
   ระบบฐานข7อมูลสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช7  
   ประโยชน�ได7อย)างแท7จริง 

3. รัฐบาลต7องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานข7อมูลสารสนเทศให7 
    ครอบคลุมทุกภารกิจของอบต.แป�น 

4. กําหนดให7ความรู7 ความสามารถด7าน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเป@นส)วนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตําแหน)ง 

4. การจัดทําฐานข7อมูลกลางในด7านการ 
   บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช7 
   ข7อมูล 

 

เป,าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาความรู7และทักษะด7าน IT ของบุคลากร 
   กองการเจ7าหน7าท่ีอย)างเป@นระบบและต)อเนื่อง 

1. ร7อยละของบุคลากรของงานการเจ7าหน7าท่ีท่ีได7รับ 
    การพัฒนาความรู7และทักษะด7าน IT  

2. จัดทําฐานข7อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานด7านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร7อยละของข7อมูลสารสนเทศท่ีได7รับการจัดทํา 
    เป@นฐานข7อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ด7านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 4 : พัฒนาผู4บริหารให4มีภาวะผู4นํา มีวิสัยทัศน� และพฤติกรรมของผู4บริหาร 
ยุคใหม)  ท่ีให4ความสําคัญกับบุคลากรผู4ปฏิบัติงานควบคู)กับประสิทธิภาพและ             
                             ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต(าน/อุปสรรค 
๑. มีโครงการฝกอบรมสําหรับผู�บริหารท่ี 
   หลากหลาย ท้ังโครงการภายในและภายนอก  
   รวมท้ังโครงการศึกษาดูงานต(าง ๆ 

๑. ผู�บริหารบางส(วนท่ีเข�ารับการฝกอบรมไม(ค(อย 
   ให�ความสําคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา  
   Competency ของตนเอง 

๒. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการของผู�บริหารโดยให�ความสําคัญกับการ 
ดําเนินการตามยุทธศาสตร@  

๒. หลักสูตรการฝกอบรมไม(ค(อยเหมาะสม/  
    ไม(ค(อยน(าสนใจ 

 ๓. ยังไม(มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
   ภาวะผู�นํา วิสัยทัศน@ และพฤติกรรมของ 
   ผู�บริหารอย(างเปEนรูปธรรม 

 

ส่ิงท่ีต(องทําเพ่ือลดแรงต(าน ส่ิงท่ีต(องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
๑. จัดให�มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
   ผู�นําการพัฒนาภาวะผู�นํา วิสัยทัศน@ อย(างเปEน 
   ระบบและต(อเนื่อง 

๑. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร�างผู�นําให�มี 
   คุณลักษณะของผู�บริหารยุคใหม( 

๒. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพ่ือเปEนแนวทางในการพัฒนาภาวะผู�นํา 
   และผู�ปฏิบัติงานควบคู(กันไป 

๒. มีระบบประเมินผลผู�บริหารท่ีเข�ารับการ 
   ฝกอบรมว(ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

๓. จัดการฝกอบรมให�ตรงกับ Competency ท่ี 
   จําเปEนและต�องการในการเปEนผู�บริหาร 

๓. มีระบบการประเมินผู�บริหาร โดยให�ผู�ท่ี 
    เก่ียวข�อง เช(น ผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือน 
    ร(วมงานเปEนผู�ประเมิน 

 

เป�าประสงค� ตัวช้ีวัด 
๑. การพัฒนาผู�บริหารให�มีภาวะผู�นํา มีวิสัยทัศน@  
    อย(างเปEนระบบและต(อเนื่อง 

๑. ร�อยละของผู�บริหารท่ีได�รับการพัฒนา 

๒. จัดให�มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ    
   พัฒนาภาวะผู�นําและผู�ปฏิบัติงานควบคู(กันไป 

๒. จํานวนบุคลากรของงานการเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับการ 
สอนงาน 

 

 

ส่ิงท่ีต(องทําเพ่ือลดแรงต(าน ส่ิงท่ีต(องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
๑. วางแผนใช�งบประมาณเพ่ือการส(งเสริม ๑. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 



๒๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 5:  การพัฒนาระบบสร4างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
                           ไว4กับหน)วยงาน 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต4าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู7บริหารระดับสูงของกรมส)งเสริม 
   การปกครองท7องถ่ินให7การสนับสนุน 

1. ความไม)ชัดเจนในความก7าวหน7าของ 
   ข7าราชการ เช)น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
   ตําแหน)งของบุคลากร 

2. มีระบบสร7างแรงจูงใจให7บุคลากรทํางานกับ 
   หน)วยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไม)เท)าเทียมและเหมาะสม 

   คุณภาพชีวิตข�าราชการอย(างประหยัดและมี 
   ประสิทธิภาพ  
๒. สร�างค(านิยมให�ข�าราชการโดยนําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช�เปEนแนวทางในการ 
   ดํารงชีวิต 

๒. กําหนดให�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปEน 
   นโยบายเน�นหนักให�นําไปปฏิบัติอย(างเปEน 
   รูปธรรม 

๓. สํารวจความพึงพอใจ/ความต�องการของ 
   ข�าราชการต(อการจัดสวัสดิการต(าง ๆ 

๓. คณะทํางานด�านสวัสดิการข�าราชการของ 
    อบต.แปNน 
 

๔. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของข�าราชการให� 
   สอดคล�องกับความต�องการของข�าราชการ  
   รวมท้ังมีการประเมินผลเปEนระยะอย(างสมํ่าเสมอ 

 

เป�าประสงค� ตัวช้ีวัด 
๑. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให� 
   สอดคล�องกับความต�องการของบุคลากร  
   รวมท้ังมีการประเมินผลเปEนระยะอย(างสมํ่าเสมอ 

๑. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ 
   บุคลากร 

๒. การส(งเสริมและสนับสนุนให�นําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการทํางานและ 
   ดํารงชีวิต 

๒. ระดับความสําเร็จในการส(งเสริมและสนับสนุน 
    ให�นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ใน 
    การทํางานและดํารงชีวิต 



๒๕ 

 
เป,าประสงค� ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไว7ซ่ึงข7าราชการท่ีมีสมรรถนะ 
   สูง เช)น Talent Management 

1. ร7อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ี 
    สามารถรักษาไว7ได7 

2. มีระบบสร7างแรงจูงใจในการทํางานให7มีความ 
   ชัดเจนและเป@นรูปธรรม   

2. ระดับความสําเร็จของการสร7างระบบสร7าง 
    แรงจูงใจในการทํางาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 6:  การเสริมสร4างคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนรู4 เพ่ือพัฒนาสู)ความเปKนเลิศ ให4แก)
ข4าราชการและพนักงานจ4าง อบต.แป,น 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต4าน/อุปสรรค 

1. ผู7บริหารและบุคลากรให7ความสําคัญกับคุณธรรม 
จริยธรรม ของอบต.แป�น 

1. บุคลากรต)อต7านการเปลี่ยนแปลง 
 
 

2. มีโครงการด7านการส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
   ของข7าราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร7างคุณธรรม จริยธรรม 
ยังใช7วิธีการเดิมๆ ทําให7ไม)น)าสนใจ 
 

3. มีการจัดส)งข7าราชการเข7าร)วมการอบรมกับ 
   หน)วยงานอ่ืนอย)างสมํ่าเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     
   องค�ความรู7ขององค�กร 
 

4. มีการประกาศค)านิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรของกรมส)งเสริมการปกครองท7องถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   อย)างชัดเจน 
 

5. มีรายละเอียดจัดทําประมวลจริยธรรม 
   ของข7าราชการขององค�การบริหารส)วนตําบล     
แป�น 
 

 

ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือลดแรงต4าน ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีต)อเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผู7บริหารระดับสูงต7องมีความ 
    ต)อเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสร7างแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับ 
   สวัสดิการให7มีความเหมาะสมเท)าเทียม 

2. ทําระบบสร7างแรงจูงใจให7มีความชัดเจน และ 
    เป@นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู7ให7ตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม)อย)าง 
   ต)อเนื่อง 

 



๒๖ 

 

เป,าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. มีการสร7างมาตรฐานความโปร)งใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลให7มีความโปร)งใส 
 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
อบต.แป�น 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน 
    จริยธรรมของ อบต.แป�น 
 

3. ส)งเสริมและประชาสัมพันธ�ให7บุคลากรเข7าใจ 
   และปฏิบัติตามค)านิยม 

3. ร7อยละของบุคลากรท่ีเข7าใจและปฏิบัติตาม 
    ค)านิยม 
 

  

ประเด็นยุทธศาสตร� 7 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให4ตรงกับ  
    สมรรถนะประจําตําแหน)ง 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต4าน/อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
แนวใหม)เป�ดโอกาสให7ดําเนินการได7 

1. ยังไม)ได7ดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 
   Competency) ของ สถ.และสมรรถนะ 
   ประจําตําแหน)ง (Function Competency) 
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม) 

2. ผู7บังคับบัญชาและบุคลากรในหน)วยงานให7 
   ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ภาครัฐแนวใหม) 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    ท่ีสอดคล7องกับสมรรถนะหลัก                         
   (Core Competency)  และสมรรถนะ   
ประจําตําแหน)ง (Function Competency)  ท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงตามการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหม) 

 3. บุคลากรในหน)วยงานยังไม)เข7าใจระบบการ  
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม) เช)น 
   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน เป@นต7น 

ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือลดแรงต4าน ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด7านคุณธรรม            
   จริยธรรม ให7มีประสิทธิภาพและมีความ 
   หลากหลายยิ่งข้ึน 
 

2. จัดให7มีระบบการประเมินผลด7านการส)งเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อย)างเป@นรูปธรรม 

2. ส)งเสริมและประชาสัมพันธ�ให7บุคลากรเข7าใจ 
และปฏิบัติตามค)านิยม 
 



๒๗ 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 8 : พัฒนาองค�กรให4เปKนองค�กรแห)งการเรียนรู4 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต4าน/อุปสรรค 
1. เป@นองค�กรท่ีมีความรู7ในการปฏิบัติงานตาม 
   ภารกิจของกรมส)งเสริมการปกครองท7องถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค�กรให7เป@น 
    องค�กรแห)งการเรียนรู7 
 

2. ผู7บริหารให7การสนับสนุน 
 

2. ขาดการรวบรวมองค�ความรู7ให7เป@นระบบ 
เป@นหมวดหมู) 
 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

 

 

ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือลดแรงต4าน ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลัก 
   และสมรรถนะประจําตําแหน)งท่ีสอดคล7อง 
   กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม) 
   โดยเป�ดโอกาสให7ข7าราชการมีส)วนร)วมในการ 
   จัดทํา   

1. ประชาสัมพันธ�และจัดอบรมการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม) 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล ให7สอดคล7องกับสมรรถนะหลักและ     
   สมรรถนะประจําตําแหน)งท่ีกําหนดโดยเป�ด         
   โอกาสให7ข7าราชการมีส)วนร)วมในการปรับปรุง 

 

เป,าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจําตําแหน)งท่ีสอดคล7องกับการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม) 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก 
    และสมรรถนะประจําตําแหน)งท่ีสอดคล7องกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม) 
 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล  

2. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุง            
   แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

3. ประชาสัมพันธ�และจัดอบรมสัมมนาการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม)ให7 
   บุคลากรในหน)วยงาน 

3. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ�และ 
    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
    ใหม) 
 



๒๘ 

ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือลดแรงต4าน ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรู7เพ่ือเป@นแนวทางใน 
    การพัฒนาองค�กรให7เป@นองค�กรแห)งการเรียนรู7 

1. สนับสนุนให7เกิดการเรียนรู7ของบุคลากรท้ังท่ี 
    เป@นทางการและไม)เป@นทางการ 
 

2. เก็บรวบรวมองค�ความรู7ท่ีกระจัดกระจายอยู) 
   ตามสํานัก/กอง และบุคคลให7เป@นระบบเป@น 
   หมวดหมู) 
 

 

3.  ประชาสัมพันธ�องค�ความรู7และช)องทางการ 
     เข7าถึงองค�ความรู7 

 
 
 

 

เป,าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. หน)วยงานมีแผนการจัดการความรู7  
 

1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ 
    ความรู7 
 

2. องค�ความรู7ท่ีกระจัดกระจายอยู)ได7รับการ 
   รวบรวม 

2. จํานวนองค�ความรู7ท่ีได7รับการรวบรวม 
 
 

3. มีการเผยแพร)องค�ความรู7ท่ีได7รวบรวมแล7ว  
   ให7กับบุคลากรอ่ืนได7เรียนรู7ด7วย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร)องค�ความรู7 
 
 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 9 : การพัฒนาภาวะผู4นําให4กับข4าราชการ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต4าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรู7 ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 

 

2. ผู7บริหารให7ความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อํานาจการตัดสินใจยังอยู)ท่ีระดับผู7บริหารเป@น 
ส)วนใหญ)   
 

 
 

3. มีหลักสูตรการฝkกอบรมท่ีเก่ียวข7องกับการ 
    สร7างภาวะผู7นําไม)เพียงพอและไม)ท่ัวถึง 
    บุคลากรทุกกลุ)ม 
 

 

 

 



๒๙ 

 

ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือลดแรงต4าน ส่ิงท่ีต4องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให7บุคลากรได7 
    แสดงออกและกล7าตัดสินใจ 
 

2. สร7างหลักสูตรการฝkกอบรมท่ีเก่ียวกับการ 
พัฒนาภาวะผู7นําให7กับข7าราชการ 
 

 

 

เป,าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. มีการฝkกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู7นํา 
    ให7กับข7าราชการ 

1. มีการฝkกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู7นํา 
    ให7กับข7าราชการ อย)างน7อย 1  โครงการ 
 

2. การส)งบุคลากรเข7ารับการฝkกอบรมการพัฒนา 
   ภาวะผู7นําให7กับข7าราชการ 

2. ร7อยละของผู7ผ)านการฝkกอบรมการพัฒนาภาวะ 
    ผู7นํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

สรุปปHจจัยหลักแห)งความสําเร็จเพือ่กําหนดเปKนเป,าประสงค�เชิงกลยุทธ� 

ประเด็นยุทธศาสตร� ปHจจัยหลักแห)งความสําเร็จ เป,าประสงค� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 

การสร7างความก7าวหน7าใน
สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานข7อมูลให7เป@นป>จจุบัน 

2. จัดทําแผนสร7างความก7าวหน7า (Career 
Path) ให7ชัดเจน 

3. มีระบบสร7างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือ
สร7างความก7าวหน7าในอาชีพ 

 

1. จัดทําฐานข7อมูลบุคคลให7ถูกต7อง 
เป@นป>จจุบัน 

2. ปรับปรุงโครงสร7างและอัตรากําลัง
ให7เหมาะสมกับข7อเท็จจริงในป>จจุบัน 

3. จัดทําแผนสร7างความก7าวหน7า 
(Career Path) ให7ชัดเจน 

4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ ความรู7 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 

การวางแผนอัตรากําลัง
และปรับ อัตรา กําลั ง ให7
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผู7ปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถ)ายโอน 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให7
เป@นไปตามกรอบท่ีกําหนด 

3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ท่ี
สอดคล7องกับความเป@นจริงตามภารกิจหน7าท่ี 

4 .  จัดให7 มีกระบวนการสร7 างและปรับ
วัฒนธรรมการ ทํางานของบุคลากรให7
สอดคล7องกับการบริหารราชการแนวใหม) 

1 .  ส ร7 า ง และปรั บกระบวน ทัศน�
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ให7สอดคล7องกับการบริหารราชการ
แนวใหม)และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต)งต้ังท่ี
สอดคล7องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม) โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 

การพัฒนาระบบฐานข7อมูล
สารสนเทศ IT เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด7านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

1. ต7องพัฒนาความรู7ด7าน IT อย)างเป@นระบบ
และต)อเนื่อง 

2. ต7องให7การสนับสนุนด7านงบประมาณ
อย)างเพียงพอ 

3. รัฐบาลต7องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 

4. กําหนดให7ความรู7 ความสามารถ ด7าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป@นส)วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหน)ง 

5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และส)งเสริมตามความต7องการด7าน IT ของ

1. พัฒนาความรู7ด7านทักษะ IT ของ
บุคลากรงานการเจ7าหน7าท่ีอย)างเป@น
ระบบและต)อเนื่อง 

2. จัดทําฐานข7อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิ บั ติ งานด7 านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 



๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร� ปHจจัยหลักแห)งความสําเร็จ เป,าประสงค� 

บุคลากร 

6. ผู7บริหารต7องให7ความสําคัญและผลักดัน
ให7เกิดระบบฐานข7อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
นํามาใช7ประโยชน�ได7อย)างแท7จริง 

7. จัดทํามาตรฐานของฐานข7อมูลสารสนเทศ
ให7ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 

8. การจัดทําฐานข7อมูลกลางในด7านการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช7
ข7อมูล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 

พัฒนาผู7บริหารให7มีภาวะ
ผู7 นํ า  มี วิ สั ย ทั ศ น�  แ ล ะ
พฤติกรรมของผู7บริหาร    
ยุคใหม)ท่ีให7ความสําคัญกับ
บุคลากรผู7ปฏิบัติงานควบคู)
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 

 

1. จัดให7มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู7นํา วิสัยทัศน� อย)างเป@นระบบและ
ต)อเนื่อง 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน  

(Coaching) เพ่ือเป@นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู7นํา และผู7ปฏิบัติงานควบคู)กันไป 

3. จัดการฝkกอบรมให7ตรงกับ Competency 
ท่ีจําเป@นและต7องการในการเป@นผู7บริหาร 

4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร7างผู7นํา
ให7มีคุณลักษณะของผู7บริหารยุคใหม) 

5. มีระบบการประเมินผลผู7บริหารท่ีเข7ารับ
การฝkกอบรมว) า มี ศักยภาพเ พ่ิมมากข้ึน
เพียงใด 

6. มีระบบการประเมินผู7บริหาร โดยให7ผู7ท่ี
เ ก่ียวข7อง เช)น  ผู7 ใต7 บัง คับบัญชา เ พ่ือน
ร)วมงาน เป@นผู7ประเมิน 

1. การพัฒนาผู7บริหารให7มีภาวะผู7นํา     
มี วิ สั ย ทั ศน�  อย) า ง เป@ นระบบและ
ต)อเนื่อง 

2 .  จั ด ทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู7นําและ
ผู7ปฏิบัติงานควบคู)กันไป 
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การ พัฒนาระบบส ร7 า ง
แ ร ง จู ง ใ จ เ พ่ื อ รั ก ษ า
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีต)อเนื่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. มีการจัดงบประมาณและสร7างแรงจูงใจ
อ่ืน เก่ียวกับสวัสดิการให7มีความเหมาะสม

1. มีระบบการรักษาไว7ซ่ึงข7าราชการท่ี
มีสมรรถนะสูง เช)น Talent 
Management 

2. มีระบบสร7างแรงจูงใจให7มีความ



๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร� ปHจจัยหลักแห)งความสําเร็จ เป,าประสงค� 

สูงไว7กับหน)วยงาน เท)าเทียม 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู7 ให7ตรง
กับ 

สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม)
อย)างต)อเนื่อง 

4. นโยบายของผู7บริหารระดับสูงต7องมีความ
ต)อเนื่องชัดเจน 

5. สร7างระบบสร7างแรงจูงใจให7 มีความ
ชัดเจนและเป@นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ชัดเจนและเป@นรูปธรรม 
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การเสริมสร7างคุณธรรม 
จริยธรรมในการเรียนรู7 เพ่ือ
พัฒนาสู)ความเป@นเลิศให7แก)
ข7าราชการ และพนักงาน
จ7าง อบต.แป�น 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของ
บุคคลในการทํางาน 

2. จัดให7มีระบบการประเมินผลด7านการ
ส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย)างเป@นรูปธรรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

4 .  ปรั บปรุ งและ พัฒนาโครงการด7 าน
คุณธรรม จริยธรรม ให7มีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งข้ึน 

5. ส)งเสริมและประชาสัมพันธ�ให7บุคลากร
เข7าใจและปฏิบัติตามค)านิยมขององค�กร 

1. มีการสร7างมาตรฐานความโปร)งใส
ในการบริหารงานบุคคล 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากร 

3. ส) ง เสริมและประชาสัมพันธ� ให7
บุคลากรเข7าใจและปฏิบัติตามค)านิยม 
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การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให7ตรงกับ
สมรรถนะประจําตําแหน)ง 

 

 

 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน)ง 

2. บุคลากรในหน)วยงานยอมรับในระบบการ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน)งท่ีสอดคล7องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม) 

2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร� การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

3. มีการประชาสัมพันธ�และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม)ให7บุคลากรใน
หน)วยงาน 



๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร� ปHจจัยหลักแห)งความสําเร็จ เป,าประสงค� 
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พัฒนาองค�กรให7เป@น
องค�กรแห)งการเรียนรู7 

 

1.บุคลากรในหน)วยงานมีทัศนคติท่ีรักการ
เรียนรู7 

2. มีแผนการจัดการความรู7 

3. รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพร)
องค�ความรู7 

1. หน)วยงานมีแผนการจัดการความรู7  

2. องค�ความรู7ท่ีกระจัดกระจายอยู)
ได7รับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร)องค�ความรู7ท่ีได7
รวบรวมแล7วให7กับบุคลากรอ่ืนได7
เรียนรู7ด7วย 
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การพัฒนาภาวะผู7นําให7กับ
ข7าราชการ 

 

 

 

 

1.  มีหลักสูตรการสร7างภาวะผู7นําให7 กับ
ข7าราชการท่ีเหมาะสมและเป�ดโอกาสให7
ข7าราชการในหน)วยงานได7เข7ารับการอบรม
อย)างท่ัวถึง 

2.  ผู7บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดี
ส)งบุคลากรในสังกัดเข7ารับการอบรม 

1. มีการฝkกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู7นําให7กับข7าราชการ 

2. การส)งบุคลากรเข7ารับการฝkกอบรม
การพัฒนาภาวะผู7นําให7กับข7าราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

  



๓๔ 

นโยบายและกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค�การบริหารส)วนตําบลแป,น 
.................................................. 

 นโยบายและกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล องค�การบริหารส)วนตําบลแป,น 

 บุคลากรถือว)าทรัพยากรมนุษย�เป@นป>จจัยท่ีสําคัญและมีคุณค)ายิ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจของ
องค�กร จึงได7กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย�ข้ึน สําหรับใช7เป@นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย� เพ่ือเพ่ิมความคุ7มค)าของการใช7ทรัพยากรมนุษย�ให7การบริหารทรัพยากรมนุษย�เกิด
ความเป@นธรรม โปร)งใส ตรวจสอบได7 และให7ผู7ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกําลังใจท่ีดี มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีนโยบาย และกลยุทธ�ด7านต)าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายด4านการปรับปรุงโครงสร4างระบบบริหารและวางแผนอัตรากําลัง 

 เป,าประสงค� วางแผน สนับสนุนและส)งเสริมให7มีโครงสร7างระบบบริหาร การจัดการกรอบอัตรากําลัง
และการบริหารอัตรากําลังให7เหมาะสมกับภารกิจขององค�กรและเพียงพอ มีความคล)องตัวต)อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของทุกหน)วยงานในองค�กร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และมีการกําหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค�ของพนักงานท่ีองค�กรคาดหวัง 
 กลยุทธ� 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร7างองค�กร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง ให7สอดคล7องกับวิสัยทัศน� 
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค�การบริหารส)วนตําบลแป�น ปg 2558 – 2560 
 2. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใช7เป@นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย� ท้ังด7านการ
สรรหา การเลื่อนข้ันและปรับตําแหน)ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารผลตอบแทน 
 3. มีเส7นทางความก7าวหน7าของสายอาชีพ 
 4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
2. นโยบายด4านการพัฒนาบุคลากร 
 เป,าประสงค� ส)งเสริมให7มีการพัฒนาอย)างเป@นระบบ ท่ัวถึง และต)อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู7
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางาน ท่ีเหมาะสม สอดคล7องกับสถานการณ� วิสัยทัศน� และ
ยุทธศาสตร�ขององค�กร เพ่ือให7การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององค�กร เป@นไปอย)างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสําเร็จตามเป�าหมาย รวมท้ังส)งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให7กับบุคลากรในองค�กร 
 กลยุทธ� 
 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให7สอดคล7องกับบทบาทและภารกิจขององค�การบริหารส)วนตําบล 
 2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหน)งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตําแหน)ง
และการบริหารจัดการคนดีและคนเก)งขององค�กร 
 ๓. พัฒนาศักยภาพผู7บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให7กับผู7ปฏิบัติงานทุกระดับ
ตามสายอาชีพและตําแหน)งงานอย)างต)อเนื่อง  
 ๔. ส)งเสริมให7บุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองค�กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค�การบริหารส)วน
ตําบลแป�น 



๓๕ 

๓. นโยบายด4านการสร4างและการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค�ความรู4 
 เป,าประสงค�  ส)งเสริมให7มีการสร7างและการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค�ความรู7ในองค�กร เพ่ือให7
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และบรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว7 
 กลยุทธ� 
 ๑. จัดทําแผนการจัดการความรู7ขององค�การบริหารส)วนตําบล 
 ๒. ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการองค�ความรู7ให7บรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมายท่ีกําหนด 
 ๓. พัฒนางานด7านการจัดการความรู7 องค�ความรู7 เพ่ือสร7างวัฒนธรรมการเรียนรู7 การถ)ายทอดความรู7 
การแลกเปลี่ยนความรู7และประสบการณ�ในการทํางานอย)างต)อเนื่อง 
๔. นโยบายด4านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เป,าประสงค�  ส)งเสริมและสนับสนุนให7มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช7ในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย� เพ่ือให7ได7ข7อมูลท่ีถูกต7อง ครบถ7วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป@นป>จจุบัน ช)วยลดข้ันตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถนําไปวิเคราะห�เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช7บริหารด7านบุคลากรได7อย)าง
มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ� 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข7อมูลบุคลากร 
 ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด7านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๓. เสริมสร7างความรู7เก่ียวกับระบบสารสนเทศด7านการบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบในอนาคต 
๕. ด4านสวัสดิการ 
 เป,าประสงค�  เสริมสร7างความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให7ผู7ปฏิบัติ 
เพ่ือรักษาคนดี คนเก)งไว7กับองค�กร โดยการส)งเสริมความก7าวหน7าของผู7ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะใน
ทุกโอกาส สร7างช)องทางการสื่อสาร ให7สิ่งจูงใจ ผลประโยชน�ตอบแทนพิเศษจัดสวัสดิการ ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล7อมท่ีดีในการทํางาน ตามความจําเป@นและเหมาะสมเป@นไปตามกฎหมายกําหนด 
และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร7างความสัมพันธ�อันดีระหว)างผู7บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ� 
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล7อมในการทํางาน 
๓. ยกย)องพนักงานท่ีเป@นคนเก)ง คนดี และทําคุณประโยชน�ให7องค�กร 
๔. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
๕. ปรับปรุงช)องทางการสื่อสารด7านการบริหารทรัพยากรมนุษย� 

 
 

 
 
 
 
 



๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

เรื่อง  นโยบาย และกลยุทธ�

 องค�การบริหารส)วนตําบล เป@นหน)วยงาน
เข7มแข็งในทุกด7านเพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ�ของประชาชนได7อย)างแท7จริง  ซ่ึงเป@นภารกิจท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด7าน 
เป@นมิติอีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไม)ได7 และถือเ
ให7ประสบความสําเร็จ และถือเป@น
ได7ด7วยดี ตามวัตถุประสงค�ท่ีวางเอาไว7 
   ดังนั้นเพ่ือให7การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบล
เรียบร7อย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค�การบริหารส)วนตําบลมีการทํางานอย)างเป@นระบบ
และต)อเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
บริหารงานบุคคลส)วนท7องถ่ิน พ
องค�การบริหารส)วนตําบลแป�น ดังรายละเอียดแนบท7ายประกาศฉบับนี้

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

   ประกาศ   ณ  วันท่ี  
 
 
 
    

 

 
 
 
 

 

ประกาศองค�การบริหารส)วนตําบลแป,น 
นโยบาย และกลยุทธ�การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขององค�การบริหารส)วนตําบลแป,น 
------------------------------------------- 

องค�การบริหารส)วนตําบล เป@นหน)วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการ
เข7มแข็งในทุกด7านเพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ�ของประชาชนได7อย)างแท7จริง  ซ่ึงเป@นภารกิจท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด7าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป@นมิติอีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไม)ได7 และถือเป@นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร�และพันธกิจ

และถือเป@นป>จจัยสําคัญท่ีจะทําให7ภารกิจขององค�กรปกครองส)วนท7องถ่ิน
ตามวัตถุประสงค�ท่ีวางเอาไว7  

ดังนั้นเพ่ือให7การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบล
บริหารทรัพยากรบุคคล ขององค�การบริหารส)วนตําบลมีการทํางานอย)างเป@นระบบ

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท7ายแห)งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส)วนท7องถ่ิน พ.ศ.2542 จึงประกาศนโยบายการบริหารงานด7านทรัพยากรบุ

ดังรายละเอียดแนบท7ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.2560 

   (นายมะแอ  นิสอ) 
นายกองค�การบริหารส)วนตําบลแป�น 

 

๓๗ 

บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ารส)งเสริมท7องถ่ินให7มีความ
เข7มแข็งในทุกด7านเพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ�ของประชาชนได7อย)างแท7จริง  ซ่ึงเป@นภารกิจท่ีมีความ

โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร�และพันธกิจ 

องค�กรปกครองส)วนท7องถ่ินสําเร็จลุล)วงไป

ดังนั้นเพ่ือให7การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส)วนตําบลแป�น เป@นไปด7วยความ
บริหารทรัพยากรบุคคล ขององค�การบริหารส)วนตําบลมีการทํางานอย)างเป@นระบบ

วรรคท7ายแห)งพระราชบัญญัติระเบียบ
จึงประกาศนโยบายการบริหารงานด7านทรัพยากรบุคคล ของ


