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องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

 



 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

----------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ประกาศ นโยบาย กลยุทธการบริหารและการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2562 โดย 
คณะทํางานจัดการความรูในองคกร (KM) เปนคณะทํางานพิจารณาการจัดทําประกาศดังกลาว เพ่ือประโยชน
ใน การศึกษา เปนแนวทางการในการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ใหอยูภายใต 
กรอบนโยบายท่ีไดวางเอาไว  

 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา ระดับบริหารงานทรัพยากรบุคคล เปนอีกมิติหน่ึงท่ี การ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล จะตองไมมองขาม และนํามาเพ่ือประเมินผลการสําเร็จของงาน ในองคการบริหาร
สวนตําบลทาลาดขาว ดังน้ัน คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จึง
ไดจัดทํา คูมือ เพ่ือวัดระดับ สรางตัวช้ีวัด ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารทรัพยากร บุคคล องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวข้ึน โดยใชตัวช้ีวัดจากประกาศนโยบายดังกลาว
ตามประเด็น ยุทธศาสตรจํานวน 10 ประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
การสรางความกาวหนาใน สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  
2. จัดทําแผนสรางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน  
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการท างาน
เพ่ือสราง ความกาวหนาในอาชีพ 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
การวางแผนอัตรากําลังและ  
ปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม กับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการ ถายโอน  
2. บริหารอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังให เปนไปตามกรอบท่ี
กําหนด  
3. จัดทําและปรบัปรุงแผนอัตรากําลังท่ี 
สอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจ
หนาท่ี  
4. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับ
วัฒนธรรม การท างานของบุคลากรให
สอดคลองกับการ บริหารราชการแนว
ใหม 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน

วัฒนธรรม ในการท างานของ

บุคลากรใหสอดคลอง กับการ

บริหารราชการแนวใหมและ 

เหมาะสมกับภารกิจ  

2. มีการสรรหาและบรรจุแตงต้ังท่ี 

สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร

บุคคล แนวใหม โดย คํานึงถึง

วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาระบบฐานขอมูล สารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานดานการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล 

1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปน
ระบบ และตอเน่ือง  
2. ตองใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณอยาง เพียงพอ  
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพา
ระบบ เทคโนโลยีจากภายนอก 

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT ของ 
บุคลากรกองการเจาหนาท่ีอยางเปน 
ระบบและตอเน่ือง  
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 



ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
 4. กําหนดใหความรู ความสามารถดาน 

เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหน่ึง
ของ สมรรถนะของทุกตําแหนง  
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
สนับสนุนและ สงเสรมิตามความ
ตองการดาน IT ของบุคลากร  
6. ผูบริหารตองใหความสําคัญและ
ผลักดันให เกิดระบบฐานขอมูล
สารสนเทศท่ีสามารถ นํามาใชประโยชน
ไดอยางแทจริง  
7. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูล
สารสนเทศให ครอบคลุมทุกภารกิจของ
กรมฯ  
8. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดาน  
การบริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกใน
การเรยีกใช ขอมูล 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ ผูนํามีวิสัย     
ทัศนและพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหม
ท่ีใหความสําคัญกับบุคลากร
ผูปฏิบัติงานควบคู กับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การ
พัฒนา ภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน
ระบบและ ตอเน่ือง  
2.จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนา ภาวะผูนํา และผูปฏิบัติงาน
ควบคูกันไป  
3.จัดการฝกอบรมใหตรงกับ 
Competency ท่ี จําเปนและตองการ
ในการเปนผูบริหาร  
4.พัฒนากระบวนการ วิธีการเสรมิสราง
ผูนําให มีคุณลักษณะของผูบรหิารยุค
ใหม  
5. มีระบบการประเมินผลผูบริหารท่ีเขา
รับการ ฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมาก
ข้ึนเพียงใด  
6. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยให
ผูท่ี เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือนรวมงาน เปนผูประเมิน 
 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา    
มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
2.จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําและ 
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณเพ่ือการ
สงเสริม คุณภาพชีวิตขาราชการอยาง
ประหยัดและมี ประสิทธิภาพ  
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนํา
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
เปนแนวทางการ ดํารงชีวิต  
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการ
ของ ขาราชการตอการจัดสวัสดิการ
ตาง  ๆ 
 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
 4. จัดทําแผนสวัสดิการของขาราชการ

ให สอดคลองกับความตองการของ
ขาราชการ รวมท้ังมีการประเมินผลเปน
ระยะอยางสมํ่าเสมอ  
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  
6. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนนโยบายเนนหนักใหนําไปปฏบัิติ
อยางเปน รูปธรรม 
7.คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการ
ของกรมควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน 
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารสํานัก/กอง 
ทองถ่ินจังหวัด 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลกรใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสมํ่าเสมอ  
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ 
ทํางานและดํารงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  
การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือ
รักษาบุคลากรท่ี มีประ สิทธิภาพสูงไว
กับหนวยงาน 

1.มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีตอเน่ือง 
ชัดเจน และเกิดผลในทางปฏิบัติ  
2.มีการจัดงบประมาณและสราง
แรงจูงใจอ่ืน เก่ียวกับสวัสดิการใหมี
ความเหมาะสมเทาเทียม  
3.จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูให
ตรงกับ สายงานและการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม อยางตอเน่ือง  
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมี
ความ ตอเน่ืองชัดเจน  
5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจน และเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ีมี 
สมรรถนะสูง เชน Talent 
Management  
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจน และเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแก
พนักงาน 

1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศนคติ ของ
บุคคลใน การทํางาน  
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดาน
การสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม อยาง
เปนรูปธรรม  
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของ บุคลากร  
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดาน
คุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพ
และมีความ หลากหลายย่ิงข้ึน  
5. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจ และปฏิบัติตามคานิยม
ขององคกร 
 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสใน 
การบริหารงานบุคคล  
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจรยิธรรม
ของ บุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  
3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากร เขาใจและปฏิบัติตามคานิยม
ของกรม สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8  
การบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ใหตรงกับสมรรถนะ
ประจํา ตําแหนง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะ ประจําตําแหนง  
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ ใน
ระบบการประเมินสมรรถนะ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะ หลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหนงท่ี สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภาครัฐแนวใหม  
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
  3. มีการประชาสัมพันธและจัดอบรม 

สัมมนาการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรในหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9  
พัฒนาองคกรใหเปนองคกร แหงการ
เรียนรู 

1. บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติท่ีรัก
การ เรียนรู  
2. มีแผนการจัดการความรู  
3. รูปแบบท่ีหลากหลายของการ
เผยแพรองค ความรู 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู 
2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับ 
การรวบรวม  
3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีได
รวบรวม แลวใหกับบุคลากรอ่ืนได
เรียนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี10  
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

1. มีหลักสูตรการส รางภาวะผูนําใหกับ 
ขาราชการท่ีเหมาะสมและเปดโอกาสให 
ขาราชการในหนวยงานไดเขารับการ
อบรมอยาง ท่ัวถึง  
2. ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญและ
ยินดีสง บุคลากรในสังกัดเขารับการ
อบรม 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา 
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ  
2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินการนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อวัดระดับความสําเร็จของงานบริหารทรัพยากรบุคล 
ประจําปงบประมาณ 2563 

(ผลการดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

*********************************** 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

1. จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม  
2. จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพใหชัดเจน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
การวางแผนอัตรากําลังและปรับ อัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

1. จัดทําและปรบัปรุงแผนอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี  
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบท่ีกําหนด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการ บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. บันทึกขอมูลบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน ในระบบขอมูล ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
2. บันทึกขอมูลเก่ียวกับระบบการจายตรง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. เพ่ือตอบสนองความตองการทางดานสุขภาพ  
3. การจัดทําคําส่ังหนาท่ีความรบัผิดชอบของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ตามแผนอัตรากําลัง  
4. บันทึกขอมูล ระบบขอมูลบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มี วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ 
ผูบริหารยุคใหมท่ีใหความสําคัญกับ บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปนระบบตอเน่ือง  
2. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสรมิสรางผูนําใหมีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม  
3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานเปนผูประเมิน ประเด็นยุทธศาสตร เรื่อง/
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ บุคลากร 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ บุคลกรใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยาง
สมํ่าเสมอ  
2. สงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการท างานและดํารงชีวิต  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  
การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือ รักษาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไว กับหนวยงาน 

1. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ  
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัด  
3. จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ เพ่ือใหพนักงานในสังกัด ตระหนักถึงความมีอาวุโส และรวมกิจกรรมวันผูสูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  
การเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรม ใหแกบุคลากร 

1. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ  
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัด  
3. จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ เพ่ือใหพนักงานในสังกัด ตระหนักถึงความมีอาวุโส และรวมกิจกรรมวันผูสูงอายุ 



 
ประเด็นยุทธศาสตร เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8  
การบริหารทรพัยากรบุคคลและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ 
สมรรถนะประจําตําแหนง 

1. จัดทําการวิเคราะหคางานและคําบรรยายลักษณะงานjob description  
2. มีการกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลประสิทธิภาพและกระบวนการทํางาน  
3. สงบุคลกรไปอบรม เพ่ือเสรมิสรางความรูความสามารถในตําแหนงท่ีมีอยู 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9  
พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการ เรียนรู 

1. การแตงต้ังคณะทํางานจัดการเรียนรูองคกร (KM)  
2. และจัดทําคูมือตาง  ๆเพ่ือเสรมิสรางความรูใหกับบุคลากรทุกมิติ ทุกทิศทาง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10  
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ ขาราชการ 

1. รวมประชุมเสนอผลการดําเนินงานของแตละสวนราชการในท่ีประชุมประจําเดือน เพ่ือใหแตละคนไดเสนอการดําเนินงานในรอบ
เดือน  
2. และสรางภาวการณเปนผูนําของผูนําเสนอ พรอมกับกลาแสดงออกในท่ีสาธารณะ 

 
 

 
 

 


