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  องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมี
ความเขมแข็งในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง  ซึ่งเปนภารกิจ
ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปนมิติอีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจให
ประสบความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว 
 

เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง  องคการ      
บริหารสวนตําบลลําพะยา ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพะยาขึ้น โดยไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
ไดแก  

1.ความสอดคลองเชิงกลยุทธ  
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอด
รับกับวิสัยทัศน พันธกิจ   ดังนั้นเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา มีแผนกลยุทธการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนน
ใหผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและประเด็น
ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา  จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ไดรับการจัดทํา เพื่อเปาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เปนองคการบริหาร
สวนตําบลท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสรมิทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน”  

 
คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM 

องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 
 
 
 
 
 
 

คํานํา 



 

 
 
 
 
 
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบล       
ลําพะยา  

 วิสัยทัศน 
              มุงพัฒนาเพ่ือ “เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถ่ิน ใหเปน
กลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางย่ังยืน” 

 พันธกิจ 
1 พฒันาตําบลลําพะยาใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับระดับจังหวัดและกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมี
สวนรวมจากภาคีเครือขาย 

3 บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทองถ่ินใหทํางานอยางมืออาชีพ                                                                                                    
4 สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลลําพะยาใหสามารถสงมอบ

บรกิารสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน  
 

 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 8 เปาประสงค และ 14 กลยุทธ 

ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลลําพะยา

ใหมีสมรรถนะสูง 
เปาประสงค กลยุทธ 

1.  ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี 

1.1  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ อบต.  
อยางเปนระบบ 
1.3  นําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร 

2.  บุคลากร อบต. มีความเปนมืออาชีพและ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ใหมีขีด
ความสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร จังหวัด  
2.2  เสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต.  

3.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ 
ตอการปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต. 
สําหรบัใชสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต. 

             

บทที่ 1 
บทท่ัวไป 

 



 

           ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาตําบล 

เปาประสงค กลยุทธ 
1.  อบต. มีการบริหารจัดการท่ีดีและมีการ
ใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแกประชาชน 

1.1  สงเสริมการบริหารจัดการของ อบต. ตาม
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี.  
1.2  พัฒนาศักยภาพของ อบต. ใหสามารถ
สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
1.3  ศึกษา  วิจัย และติดตามประเมินผลเพ่ือ
พัฒนา อบต. 

2.  อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังใหสามารถพึ่งพา
ตนเอง 

2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.  บุคลากรของ อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให
สามารถสงมอบบรกิารสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

           ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เปาประสงค กลยุทธ 
1. อบต. สามารถใชภาคีเครือขายใหเขารวมเปน
หุนสวนการพัฒนาตําบลลําพะยา 

1.1  สรางกลไกใหภาคีเครือขายการพัฒนาเขามา
มีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ อบต. 
1.2  เสรมิสรางขีดความสามารถของบุคลากร 
อบต. และการสรางและใชภาคีเครอืขาย  

2.  อบต. ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน 2.1  เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงผลงานที่โดด
เดนของ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกลาว 
ประกอบดวย 
       มิติที่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
       มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทาํงาน  
 
        มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคลองและสนับสนุนให อบต. บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
   2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวน
ราชการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ดึงดูด ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง
จําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสรางความตอเนื่องใน
การบริหารราชการหรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 
       มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR 
Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตดัสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 
      3) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)   

บทที  

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 

 

 

  



 

    4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรงุการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 
         มิติ ท่ี  3  ประสิทธิผลของการบริหารท รัพยากรบุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการกอใหเกิดผลดังตอไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซึ่งขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
    3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมท้ังสงเสริมใหมี
การแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู (Development and Knowledge Management) เพื่อ
พัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่ จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและ
เปาหมายของสวนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกตาง
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรยีกชื่ออื่นไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม 
เพียงใด นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงาน
สวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

        มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่สวน
ราชการจะตอง 
    1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคณุธรรม หลักนิติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะตอง
กําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
    

        มิติที่ 5 คณุภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง 
การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหาร
ราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยาง
เต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว  
     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ  



 

      3) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับ
ขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และให
กําลังคนมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมือท่ี
จะชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด หากยังไมมีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกลาว หรือมีใน
ระดับนอยแลว สวนราชการจะตองมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการ
ประเมินดังกลาว และเปนการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังน้ี  

1. แตงตั้งคณะทํางาน 
เน่ืองดวยองคการบริหารสวนตําบล  ไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM  

ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา ที่ 21/2558  เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ 2558  ซึ่ง
คณะทํางานประกอบดวย 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค จึงขอแตงตั้ ง คณะทํางาน
ดําเนินการจัดการองคความรูในองคกร ดังนี้ 
 1.  นายกองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา  ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา  กรรมการ 
4.  บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา  กรรมการ/และเลขาฯ  

 
  คณะทํางานมีหนาท่ีดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรงุแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เก่ียวของ 

  
2. ประชุมคณะทํางาน 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
บรหิารสวนตาํบลลําพะยา ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงไดมี
การประชุมคณะทํางาน เพ่ือทบทวนเปาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลพรอมสรุปบทเรียนตาง ๆ ที่ไดจากการดําเนินการตามแผนที่ผานมา เพื่อสรางระบบงาน 
ระบบการประเมินผล การสรรหา การสรางความกาวหนาในการทํางาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากร
และสรางแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหบรรลุถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ ตามที่ไดกําหนดไว 
 

3.  คณะทํางานฯ ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีขอสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร และศึกษาขอมูลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเก่ียวของการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บทที่ 3 
ข้ันตอนจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 



 

ผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน 
HR และการวิเคราะหแรงเสริม-แรงตานของแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

3.2  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหครอบคลุมการ 
บรรลุเปาหมาย และจัดลําดบัความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  

3.3  การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

3.4  การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา 
แผนงาน/โครงการรองรบั 

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายก อบต.  
3.6  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ  
               3.7  การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพ่ือใหเกิด
การปรับปรุงการดําเนินการคร้ังตอ ๆ ไป  
 
 4.  การดําเนนิการตามขั้นตอนที่กําหนดไว  
              4.1  คณะทํางานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได
กําหนดวิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ใหเปน
องคกรที่มีสมรรถนะสูง จึงทําใหเห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความ
ตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของ อบต. การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา เปน
องคกรแหงการเรียนรู โดยการนําการจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
เปนองคกรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศนดังกลาว คณะทํางานฯ ไดนําผลการศึกษาการระดมความ
คิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย และผูเก่ียวของ  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เปนขอมูลประกอบการปรับปรงุแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็น
ดังกลาวประกอบดวย 

4.1.1  การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากร 
บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลลําพะยา ในภายภาคหนา ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1.1 ดานกระบวนงาน  

1. นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรมบุคลากร 
หรอืความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได 

2. มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปนกรณีศึกษา เพราะจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลลําพะยาไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา 

3. การออกระเบียบตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไมคลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให 
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเขาถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบียบนั้นๆ อยางแทจริง เพ่ือที่จะ
ถายทอดใหกับผูปฏิบัติไดอยางแทจริงดวย 

4. การออกระเบียบตองใหมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคดิคนเดียว ใชหลักการมีสวนรวม  
5. ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน 
6. จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี 
7. มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ 
8. กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
9. สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการท่ีชัดเจน 
10. ลดขั้นตอนการทาํงานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง 
11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรพัยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากขึ้น 
12. สงเสริมใหพนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลลําพะยา ไดในทุกดาน 

ทุกกิจกรรม  
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเที่ยงตรง เชื่อถือได 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอบรม   ในหลักสูตร

ตางๆ การคัดเลือกคนเขาสูตําแหนง 
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
16. ขาราชการเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนงานตนเอง 
17. ปริมาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18. มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตองแมนยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ   และบริหาร

ราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 
 

1.2 ดานบุคลากร 

1.  พัฒนาใหบุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เกง  ดี  สุข      
        เกง =  มีความรูเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอ่ืน มีความ 
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวน ราชการ
อ่ืน 
            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปรงใส  รับผิดชอบ   
            สุข =   ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืน ๆ ในสํานักงาน 
 

1. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญท่ีองคกรตองการใหเกิดข้ึนใน 1 – 3 ปขางหนา คืออะไร 
 



 

2. บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนํา IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานใหแก
บุคคลอ่ืน ๆ ได 

4. การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการตาง ๆ  
5. เพิ่มขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ 

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ 
7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดาน 
8. บุคลากรมีการใหบริการที่ดีกับผูที่มาติดตอ และเปนพี่เลี้ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9. บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ  
10. มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12. บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
1.3 ดานทรัพยากร 

1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและทันสมัย 

ใหท้ังระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทําใหการเขาถึงสารสนเทศทําไดงายและ     

เทาเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM) 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 

 
1.4 ดานลูกคา/ผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร  

  องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 
1. องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา ยึดหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบรหิารงาน 
2. สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอประชาชน 

อยางแทจริง 
3. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา  มีความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุมคา 
4. สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ 
5. องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา จะตองดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด 
6. มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรทองถ่ินใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการพัฒนาตําบลลําพะยา 
7. องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา รบัฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดําเนินงาน 



 

 
  ประชาชน 
1. ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก และการเขารวมในการดําเนินงาน    ของ

องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 
2. ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน ทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

ลําพะยา ทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

ลําพะยา 
 
 
  
 
         

จุดแข็งหรือส่ิงที่ดีที่องคกรมีอยู 

1. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่ในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลลําพะยา การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

2. การเปนหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับในบทบาทการสงเสริมความรูดานการปกครองทองถ่ิน ใหแกประชาชน 
3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหความรูแกขาราชการกรมและพนักงานทองถ่ิน และเปนท่ี 

ยอมรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. มีเครอืขายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
5. มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ไวอยางชัดเจน 
6. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลายๆดาน เชน การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ การใหทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
8. เปนหนวยงานที่มี พ้ืนฐานการทํางานที่ดี มี วัฒนธรรมการทํางานที่สรางสรรค สามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 
9. มีขอมูลขาวสารเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนวยงานอ่ืน 
10. ขาราชการมีความรู ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานไดหลายตําแหนง 
 
สิ่งที่มุงเนน 

1. การเปนองคกรหลักในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เปนหนวยงานที่คอนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กที่งายตอการปรับเปลี่ยน 
3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายทั่วประเทศ 

 
 
 
 
 

   2. อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดีย่ิงๆ ขึ้น 
 



 

   
 
 
1. การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
3. สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนาํในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

วิสัยทัศน ของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
5. การสรางองคกรให “จ๋ิวแตแจว”  เชน การสรางบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีคุณภาพ 
6. การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและการนําไปใช

ประโยชน 
7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
8. มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน 
9. การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ ประสานประโยชน” 
10. สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ 
11. สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม 
12. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทาํงาน 
13. บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ไดรับ 
 
 
 
 
 
 
1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 
2. พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
3. ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
4. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

และเปนปจจุบัน 
5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม    

ท่ีสอดคลองกับแนวโนมของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6. มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลที่ถูกตอง ทันสมัย โดยที่ขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลได 

ดวยตนเองผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 
7. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไวลวงหนา 
8. สรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงตั้ง (ยาย) การอบรมศึกษาดูงาน 
9. มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพื่อสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแกบุคลากร 
10. สรางผูบริหารใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 

3. อะไรบางที่เปนสิ่งทาทายหรือส่ิงที่ตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

4. อะไรท่ีหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมาหรือทาน 
   คาดหวังใหหนวยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 



 

11. การรักษาคนในองคกรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 
12. การปรับปรุงเร่ืองสวัสดิการ  เชน  เร่ืองเงินโบนัส 
13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและเพียงพอ 
14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
        

4.1.2  จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลวจึงไดกําหนด
ประเดน็ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 
 

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปน

เลิศ 
2. การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
4. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
6. การสงเสรมิคุณภาพชีวิตขาราชการ 
7. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม  อยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 
10. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
11. การพัฒนาศูนยชวยเหลือวิชาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู 
12. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
13. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรกัษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว 
14. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
15. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจํา

ตําแหนง 
16. พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเปนใน

การเรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
17. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนนิงานใหชัดเจน 
18. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการทํางานเปนทีม 

และการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21. สรางระบบ Logistic เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22. สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการ



 

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร 
สาธารณะ 

23. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่ท่ี
รับผิดชอบและงานภารกิจอยางมืออาชีพ 

24. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ งในสวนของเค ร่ืองมือ วิธีการ และ            
ผูประเมิน เพ่ือใหสามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง      

25. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
26. สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการ

ทํางาน และบรรยากาศของการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การทํางาน
อยางมีความสุข และงานบรรลุผล 

27. พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลังขอมูล
ความรูและนําเทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

28. การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม 
29. การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม 

 
               ประกอบกับขอมูลที่งานการเจาหนาที่ ไดดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความ
คิดเห็นมปีระเด็นท่ีคลายคลึงกับการระดมความคิดเห็นขางตน  
 
 
                             การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน 1. การจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม 2. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ืออํานวยในการสราง 

    ความกาวหนา 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสรางการบริหารงานของ สถ.  
  4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครฐั 
 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรูทักษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตําแหนง 
 6. ขาดฐานขอมูลอัตรากําลังที่เปนปจจุบัน 
 
 
 



 

สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังใหเปนปจจุบัน 1. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให 

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสราง 

   ความกาวหนาในอาชีพ 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล 

   บุคลากร 
2. ปรบัปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม  
   กับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดับความสําเรจ็ในการปรบัปรุงโครงสราง  
    และอัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนสราง 
   เสนทางความกาวหนา 

4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ  
   สมรรถนะในการทํางาน 

4. รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ 
    ประจําตําแหนง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอตัรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง  
   ใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจํากัดดานอัตรากําลังจากการปรับปรุง 
    กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพรอมที่จะยอมรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถายโอน 
   ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ โอน (ยาย)  
    ไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรอื 
    หนวยงานที่มีความกาวหนามากกวา 

 4. อัตรากําลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
   งานที่ไดรับมอบหมาย 

 
สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถายโอน 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคลอง 
   กับความเปนจริงตามภารกิจหนาที่ 

2. บรหิารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให 
    เปนไปตามกรอบที่กําหนด 

2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม 
   การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม 

 



 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 
   ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเรจ็ในการสรางและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทํางานให 
    เหมาะสมกับภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 
    คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสรรหาและ 
     บรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการบริหาร     
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึง  วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                                       ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.ผูบริหารและบุคลากรของ สถ. ใหความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนําไปใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 
    เพียงพอ 

 3. ตองพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 

สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน 
   ระบบและตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ 
   สงเสริมตามความตองการดาน ITของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 
   เพียงพอ 

2. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด  
   ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช  
   ประโยชนไดอยางแทจริง 

3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให 
    ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

4. กําหนดใหความรู ความสามารถดาน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตําแหนง 

4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการ 
   บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช 
   ขอมูล 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร 
   กองการเจาหนาที่อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับ 
    การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT  

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรบัการจัดทํา 
    เปนฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 



 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร 
                                       ยุคใหมท่ีใหความสําคัญกบับุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพ 
                                       การปฏิบัติงาน 
 

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

1. ผูบริหารบางสวนที่เขารับการฝกอบรมไมคอย 
   ใหความสําคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการโดยใหความสําคัญกับการดําเนินการ 
    ตามยุทธศาสตรของกรมฯ อยางสมํ่าเสมอ  

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/             
    ไมคอยนาสนใจ 

 3. ยังไมมีระบบการตดิตามประเมินผลการพัฒนา 
   ภาวะผูนํา วิสัยทศัน และพฤติกรรมของ 
   ผูบริหารอยางเปนรูปธรรม 

 
สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
   ผูนําการพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน 
   ระบบและตอเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสรมิสรางผูนําใหมี 
   คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนํา 
   และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. มีระบบประเมินผลผูบริหารที่เขารับการ 
   ฝกอบรมวามศัีกยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ที่ 
   จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 

3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที่ 
    เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือน 
    รวมงานเปนผูประเมิน 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน  
    อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

1. รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา 

2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ    
   พัฒนาภาวะผูนาํและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ท่ีไดรับการ 
   สอนงาน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง 
                                       ทองถิ่น  
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. รัฐบาลใหการสงเสรมิโดยกําหนดใหเปน 
    นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของขาราชการในบางเรื่อง              
    ไมเหมาะสมกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับ 
    ขาราชการ   

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

   ขาราชการ เนื่องจากไมมีการสํารวจความ 
   ตองการท่ีแทจรงิ 

สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการสงเสรมิ 
   คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี 
   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรชัญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ 
   ดํารงชีวิต 

2. กําหนดใหปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
   นโยบายเนนหนักใหนําไปปฏิบัติอยางเปน 
   รูปธรรม 

3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ 
   ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

3. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการของกรม  
   ควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร 
    ระดับสูงผูบริหารสํานัก/กอง ตัวแทนทองถ่ิน 
     จังหวัด เปนตน  

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให 
   สอดคลองกับความตองการของขาราชการ  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให 
   สอดคลองกับความตองการของบุคลากร  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนสวัสดิการ 
   บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. การสงเสรมิและสนับสนุนใหนําหลักปรชัญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและ 
   ดํารงชีวิต 

2. ระดับความสําเรจ็ในการสงเสริมและสนับสนุน 
    ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 
    การทํางานและดํารงชีวิต 



 

ประเด็นยุทธศาสตร 6:  การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 
                                    ไวกับหนวยงาน 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงของกรมสงเสริม 
   การปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุน 

1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ 
   ขาราชการ เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
   ตําแหนงของบุคลากร 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานกับ 
   หนวยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการท่ีวางานราชการ 
    มีคาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทําให 
    อยากยายไปสูหนวยงานที่คาตอบแทนดีกวา 

 
สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ 
    ตอเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอื่นเก่ียวกับ 
   สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และ 
    เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง 
   ตอเนื่อง 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่มีสมรรถนะ 
   สูง เชน Talent Management 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ  
    สามารถรักษาไวได 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีความ 
   ชัดเจนและเปนรปูธรรม   

2. ระดับความสําเรจ็ของการสรางระบบสราง 
    แรงจูงใจในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร 7:  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการกรมสงเสริม 
                                      การปกครองทองถิ่น 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

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

2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใช 
   วิธีการเดิมๆ ทําใหไมนาสนใจ 

3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ 
   หนวยงานอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     
   องคความรูขององคกร 

4. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   อยางชัดเจน 

 5. คานิยมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 6. ไมมีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจรยิธรรม 

   คุณธรรมของขาราชการ 
 

สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทาํงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม            
   จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมีความ 
   หลากหลายยิ่งขึ้น 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสรมิและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จรยิธรรมของ 
   บุคลากร 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํากระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

2. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํามาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติตาม 
    คานิยมของกรม 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ 
                                       สมรรถนะประจําตําแหนง 

 



 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐั 
    แนวใหมเปดโอกาสใหดําเนินการได 

1. ยังไมไดดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 
   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 
   ประจําตําแหนง (Function Competency) 
   ตามการบริหารทรพัยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให 
   ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ภาครัฐแนวใหม 

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    สถ. พ.ศ.2549-2553 ไมสอดคลองกับ 
    สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 
    สถ.และสมรรถนะประจําตําแหนง (Function  
    Competency)  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

 3. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ  
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน 
   การประเมนิสมรรถนะ การประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน เปนตน 

 
สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ 
   สถ. และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลอง 
   กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐัแนวใหม 
   โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวนรวมในการ 
   จัดทํา   

1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม  

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ใหสอดคลองกับ 
   สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหนง 
   ท่ีกําหนด โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวน 
   รวมในการปรับปรุง 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําสมรรถนะหลัก 
    และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรงุแผนยุทธ 
   ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให 
   บุคลากรในหนวยงาน 

3. ระดับความสําเรจ็ของการประชาสัมพันธและ 
    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
    ใหม 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร 9 : พฒันาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. เปนองคกรท่ีมีความรูในการปฏิบัติงานตาม 
   ภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปน 
    องคกรแหงการเรียนรู 

2. ผูบริหารใหการสนับสนนุ 
 

2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบ 
    เปนหมวดหมู 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรูเพ่ือเปนแนวทางใน 
    การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรทั้งที่ 
    เปนทางการและไมเปนทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจายอยู 
   ตามสํานัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปน 
   หมวดหมู 

 

3.  ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ 
     เขาถึงองคความรู 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  
 

1. ระดับความสําเรจ็ของจัดทําแผนการจัดการ 
    ความรู 

2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ 
   รวบรวม 

2. จํานวนองคความรูที่ไดรบัการรวบรวม 

3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลว  
   ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

3. ระดับความสําเรจ็ของการเผยแพรองคความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร 10 : การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อํานาจการตัดสินใจยังอยูที่ระดับผูบริหารเปน 
   สวนใหญ   

 
 

3. มีหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการ 
    สรางภาวะผูนําไมเพียงพอและไมทั่วถึง 
    บุคลากรทุกกลุม 

 
สิ่งที่ตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือใหบุคลากรได 
    แสดงออกและกลาตัดสินใจ 

2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมที่เก่ียวกับการ 
   พัฒนาภาวะผูนาํใหกับขาราชการ 

 

 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
    ใหกับขาราชการ 

1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
    ใหกับขาราชการ อยางนอย 1  โครงการ 

2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 
   ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ 
    ผูนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางความกาวหนาใน
สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2. จัดทําแผนสรางความกาวหนา (Career 
Path) ใหชัดเจน 
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือ
สรางความกาวหนาในอาชีพ 
 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง 
เปนปจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 
3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 
4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ ความรู 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การวางแผนอัตรากําลั ง
แล ะป รับ อัตรากํ าลั งให
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพิ่มอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให
เปนไปตามกรอบที่กําหนด 
3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่
สอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจหนาที่ 
4 . จัด ให มี ก ระบวนการสรางและปรับ
วัฒ นธรรมการทํ างานของบุ คลากรให
สอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหม 

1 . ส ร า งแล ะป รับ ก ระบ วน ทั ศน
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม โดย 
คํ านึ ง ถึ ง วัฒ น ธรรม ความ คิดขอ ง
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 
2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
อยางเพียงพอ 
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กําหนดใหความรู ความสามารถ ดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหนง 
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และสงเสริมตามความตองการดาน IT ของ
บุคลากร 
6. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดัน
ใหเกิดระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง 
7. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศ
ใหครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการ

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจาหนาที่อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนั บสนุนการป ฏิบั ติ งานด านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

สรุปปจจัยหลักแหงความสําเร็จเพื่อกําหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช
ขอมูล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ
ผู นํ า  มี วิ สั ย ทั ศ น  แ ล ะ
พฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมที่ ใหความสําคัญ กับ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู นํา วิสัยทัศน  อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูนํา และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency 
ท่ีจําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนํา
ใหมีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 
5. มีระบบการประเมินผลผูบริหารที่เขารับ
การฝกอบรมวามีศั กยภาพเพ่ิมมากขึ้ น
เพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที่
เกี่ ย วของ เชน  ผู ใตบั งคับบัญ ชา เพื่ อน
รวมงาน เปนผูประเมิน 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา 
มี วิ สั ย ทั ศ น  อ ย า ง เป น ระบ บ แล ะ
ตอเน่ือง 
2 . จัด ทํ าม าตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูนําและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณเพ่ือการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เปนแนว
ทางการดํารงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ 
รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยาง
สม่ําเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 
6. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบายเนนหนักใหนําไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 
7. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารสํานัก/กอง ทองถ่ินจังหวัด 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสม่ําเสมอ 
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทํางานและดํารงชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
การพั ฒ น าระบบ ส รา ง
แ ร ง จู ง ใ จ เ พ่ื อ รั ก ษ า
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงไวกับหนวยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอเน่ือง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจ
อ่ืน เกี่ยวกับสวัสดิการใหมีความเหมาะสม
เทาเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมอยางตอเน่ือง 
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ
ตอเนื่องชัดเจน 
5 . สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรกัษาไวซึ่งขาราชการที่
มีสมรรถนะสูง เชน Talent 
Management 
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 
การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกพนักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ  ของ
บุคคลในการทํางาน 
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4 . ป รับ ป รุงและพั ฒ น าโครงก ารด าน
คุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งข้ึน 
5. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากร
เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมขององคกร 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
3 . ส งเส ริมและประชาสัม พันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 
การบริหารทรัพยากร

บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ
สมรรถนะประจําตําแหนง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหนง 
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มี ก า ร จัด ทํ า ราย ล ะ เอี ย ด ขอ ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหนงที่สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.  

 
 
 

 3. มีการประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 
พัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

1.  บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติท่ีรักการ
เรียนรู 
2.  มีแผนการจัดการความรู 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  
2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยู
ไดรับการรวบรวม 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
 3.  รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพร

องคความรู 
3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีได
รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอื่นได
เรียนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี10 
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ

ขาราชการ 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรการสรางภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการที่ เหมาะสมและเปดโอกาสให
ขาราชการในหนวยงานไดเขารับการอบรม
อยางทั่วถึง 
2.  ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดี
สงบุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม 

1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
2. การสงบุคลากรเขารบัการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

    มุงพัฒนาเพ่ือ “เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีสมรรถนะสูงใน 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

การสงเสริมทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน” 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ

 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมที่ใหความสําคั
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. พัฒนา อบต.ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 

2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ระดับจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชน 

5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน

 7. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร 

3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร อปท. ใหสามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ  

8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจํา
 

บริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท. 10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

ใหมีประสิทธิภาพ           

5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหมีศักยภาพ   
ในการจัดบริการสาธารณะภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของ อปท. ใหมีประสิทธิภาพ 

 

7.  สงเสริมให อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนไดรับการ
พัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางรางกาย จิตใจความรู ความสามารถทักษะ
ประกอบอาชีพและความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพ่ือนําไปสูความ
เขมแข็งของครอบครัว  

 

 8.สงเสริมใหบุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช  



 

แบบฟอรมรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ 
แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 1 
ความ

สอดคลอง 
เชิง

ยุทธศาสตร 
 

1. การปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลัง 
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสรางและอัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากําลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะหสภาพ
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะ
งานเฉพาะตําแหนง 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลในระดับตางๆ  
2. การประสานงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ
รับทราบผลการ
ดําเนินการหรือปญหา
ตางๆ 

2. จัดทําแผนสรางเสนทาง
ความกาวหนาใหชัดเจน  (Career 
Path) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสรางเสนทางความกาวหนา  
(Career Path) 

1. แผนงานการสรางเสนทาง
ความกาวหนา (Career Path) 
2. โครงการการใหทุนการศึกษา
แกขาราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังในกรมและหนวยงาน
ภายนอก 

3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหนงท่ี
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหนงท่ีสอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินการ 
2. การประเมินผลการ
จัดทําสมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยทุธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความ
ตองการในการฝกอบรม 
3. แผนงานการสงเสริมใหนํา
ความรูและทักษะจากการอบรม

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินการ 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มาใชในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร 

5. ประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการประชา 
-สัมพันธและการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

1. โครงการประชาสัมพันธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การทดสอบความรู
หลังการอบรมสัมมนา 

 6. มกีารฝกอบรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
 

มกีารฝกอบรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
อยางนอย 1 โครงการ 

1. แผนการสรางหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การนําหลักสูตรไปใช
ฝกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนําไปใช 

 7. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

รอยละของผูผานการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนํา 

1. แผนการสงบุคลากรเขารับ
การอบรม 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. จํานวนผูเขารับการ
อบรม  
2. จํานวนผูผานการ
อบรม 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร                
บุคคล 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตอง
เปนปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานขอมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทําฐานขอมูล
บุคลากร กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เชน กลุม
งาน/ฝาย ในกองการ
เจาหนาที่ บริษัทที่ปรึกษา 
2. การประเมินผลความ
ถูกตองของระบบ 

 2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ี
ไดรบัการจัดทําเปนฐานขอมูล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานขอมูลสาร
สน-เทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

2. แผนงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผานชอง ทางที่
หลากหลาย เชน การโทรศพัท
แจงขอมูลขาวสาร การสง
ขอความเพ่ือแจงขอ มูลที่จําเปน
เรงดวน การจัดทําวารสารขาว
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด 

   3. โครงการจัดทําคูมือการ
บริหาร งานบุคคลของ
ขาราชการ สถ. 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ี
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคดิของบุคลากร 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหนง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหนง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห
กลุมงาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานทองถ่ินจังหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการ

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือติดตามผล
การดําเนินการ 
2. การสัมภาษณความ
คิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การนิเทศงาน 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

บริหาร งานบุคคลของสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด สํานักงาน
ทองถิ่นอําเภอ 

 2. การสรางและปรับกระบวนทัศน
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการสราง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
คานิยม และวัฒนธรรมในการ
ทํางานใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสรางและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
วัฒนธรรมในการทํางานของ
บุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การจัดโครงการ
ฝกอบรมใหแกบุคลากร 
2. การสงบุคลากรไป
อบรมกับหนวยงานอื่นๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตาม
ผล 

 3. การพัฒนาความรูและทักษะดาน 
IT ของบุคลากรกองการเจาหนาที่
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

รอยละของบุคลากรกองการ
เจาหนาที่ที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะดาน IT 

1. โครงการฝกอบรมทักษะดาน 
IT แกบุคลากร กองการ
เจาหนาที่ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลดั 

1. การประเมินผล
โครงการฝกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 

 4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา     
มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

รอยละของผูบริหารที่ไดรบัการ
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผูบริหารใหมี
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 
2. โครงการพัฒนาขาราชการ
ตามหลักสูตรนายอําเภอ 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
ฯลฯ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล
ผูบริหารที่ไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
วิสัยทัศน 
2. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินโครงการ 

 5. จัดใหมรีะบบการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

จํานวนบุคลากรกองการ
เจาหนาที่ที่ไดรับการสอนงาน 

1. แผนงานการสรางระบบการ
สอนงานในหนวยงาน 
(Coaching) 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสอนงาน 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
 6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง เชน Talent 
Management 

รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงท่ีกรมฯ สามารถรักษาไวได 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent 
Management) 
2. โครงการสงขาราชการเขา
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หนวยงานภายนอก  
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการบรรจุใหมและรับโอน 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การประเมินผลกลุม 
เปาหมาย 
 

 7. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  ระดับความสําเร็จของจัดทํา
แผนการจัดการความรู 

1. แผนการจัดการความรู  งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินการ 

 8. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยู
ไดรบัการรวบรวม 

จํานวนองคความรูที่ไดรับการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค
ความรูในองคกร 

 1. การรวบรวมองค
ความรูจากหนวยงานตาง 
ๆ ที่เก่ียวของ 

 9. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบ 
รวมแลวใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรู
ดวย 

ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพรองคความรู 

1. แผนการเผยแพรองคความรู งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู 

มิติท่ี 4 
ความพรอม
รับผิดดาน
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมคีวาม
โปรงใส 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. โครงการรณรงคเพ่ือกระตุน
ใหภาคประชาชน/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจง
เบาะแสเฝาระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. การประเมินผล
โครงการ 
 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

3. โครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน/องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการแจงเบาะแสเฝา
ระวังทุจริตฯ  
 
 

2. มีการจดัทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

รอยละของบุคลากรที่เขาใจและ
ปฏิบัติตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติ
ตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหวางชีวิต

กับการ
ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการ
ของ 
บุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร รวมท้ังมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากร กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

2.  การสงเสริมและสนับสนุนใหนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการสงเสริม
และสนับสนนุปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทํางานและ

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนให
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทํางานและ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหนําหลัก



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

ดํารงชีวิต ดํารงชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการทํางานและ
ดํารงชวีิต 

 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสรางแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
 

มิติท่ี ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 

1.  ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรา กําลังให
เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเรจ็ในการปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากําลัง 

1.2 จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนสราง
เสนทางความกาวหนา 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหนง 
 

2.1  จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนง ที่สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.1.1 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
ใหบุคลากรในหนวยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเรจ็ของการประชา สัมพันธและ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

3. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
ใหกับขาราชการ 
 

3.1.1 มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
ใหกับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ 

3.2 มีการสงบุคลากรเขารบัการฝกอบรมการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูนํา 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบคุคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
 
 

1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปน
ปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเรจ็ในการจัดฐานขอมูลบุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรบัการจัดทํา
เปนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบคุคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดทํารายละเอียดเกีย่วกับความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

1.1.1 รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหนง 
 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน
การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสําเรจ็ในการสรางและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรมในการทํางานให
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT  ของ
บุคลากรกองการเจาหนาที่ อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ท่ีไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มี
วิสัยทัศนและพฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมที่ใหความสําคัญกับบุคลากรควบคูไป
กับประสิทธิภาพของงาน  
 

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4.1.1 รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
พัฒนาภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับการ
สอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
เชน Talent Management 

5.1.1 รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ
สามารถรักษาไวได 

6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู 6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการจัดการ
ความรู 

6.2 องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ
รวบรวม 

6.2.1 จํานวนองคความรูที่ไดรบัการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว
ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู 
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4.  ความพรอมรับผิด
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแก
ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

1.2.1 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

1.3.1 รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

5.  คุณภาพชวีิตและ
ความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน 

1. การสงเสรมิคณุภาพชีวิตของขาราชการ  
 

1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมท้ัง
มีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

1.1.1 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนสวัสดิการ
ของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสําเรจ็ในการสงเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 

เรื่อง  นโยบาย  กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ขององคการบริหารสวนตําบลลําพะยา 

--------------------------------- 

 องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมี
ความเขมแข็งในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจรงิ  ซึ่งเปนภารกิจ
ท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เปนมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจ 
ใหประสบความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว 

 ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลลําพะยา เปนไปดวย
ความเรียบรอย ประกอบกับการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล มีการทํางานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคทาย แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานดาน
ทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลลําพะยา ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้   

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
            (นายทนง  ไหมเหลือง) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลลาํพะยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


