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องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

----------------------------- 
   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ประกาศ นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยคณะท างานจัดการ
ความรู้ในองค์กร (KM) เป็นคณะท างานพิจารณาการจัดท าประกาศดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเป็น
แนวทางการในการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้
วางเอาไว้ 

   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระดับบริหารงานทรัพยากรบุคคล เป็นอีกมิติหนึ่งที่การ
บริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องไม่มองข้าม และน ามาเพ่ือประเมินผลการส าเร็จของงาน ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา ดังนั้น คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดท า
คู่มือ เพ่ือวัดระดับ สร้างตัวชี้วัด ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ขึ้น โดยใช้ตัวชี้วัดจากประกาศนโยบายดังกล่าวตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
 

1. จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานเพ่ือสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ 
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการ
ท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การวางแผนอัตราก าลังและ
ปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 
 

๑. เพ่ิมอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการถ่ายโอน 
๒. บริหารอัตราก าลังและปรับ
อัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบที่
ก าหนด 
 

๑. สร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับ
ภารกิจ 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 

 ๓. จัดท า และปรับปรุงแผน
อัตราก าลังที่สอดคล้องกับความเป็น
จริงตามภารกิจหน้าที่ 
๔. จัดให้มีกระบวนการสร้างและ
ปรับวัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่ 

๒. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยค านึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๑. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒. ต้องให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณอย่างเพียงพอ 
๓. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการ
พ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
๔. ก าหนดให้ความรู้ ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ต าแหน่ง 
๕. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมตามความ
ต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
๖. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
๗. จัดท ามาตรฐานของฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของกรมฯ 
๘. การจัดท าฐานข้อมูลกลางในด้าน
การบริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกใน
การเรียกใช้ข้อมูล 

๑. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
๒. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ 
ผู้น า มีวิสัยทัศน ์และพฤติกรรม
ของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความส าคัญกับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

๑. จัดให้มีระบบการประเมินผล การ
พัฒนาภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
๒. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น า และผู้ปฏิบัติงาน
ควบคู่กันไป 
๓. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ 
Competency ที่จ าเป็นและต้องการ
ในการเป็นผู้บริหาร 
๔. พัฒนากระบวนการ วิธีการ
เสริมสร้างผู้น าให้มีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารยุคใหม่ 
๕. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่
เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิม
มากขึ้นเพียงใด 
๖. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

๑. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า 
มีวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
๒. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 
 

๑. วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
๒. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางการด ารงชีวิต 
๓. ส ารวจความพึงพอใจ/ความ
ต้องการของข้าราชการต่อการจัด
สวัสดิการต่างๆ 
๔. จัดท าแผนสวัสดิการของ
ข้าราชการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของข้าราชการรวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 

๑. การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการ
ของบุคลกรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการท างานและด ารงชีวิต 
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 ๕. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
๖. ก าหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นนโยบายเน้นหนักให้น า 
ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
๗. คณะท างานด้านสวัสดิการ
ข้าราชการของกรมควรมีตัวแทนจาก
ทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารส านัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือรักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ สูงไว้กับ
หน่วยงาน 
 

๑. มีการจัดท าแผนอัตราก าลังที่
ต่อเนื่อง ชัดเจนและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
๒. มีการจัดงบประมาณและสร้าง
แรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับสวัสดิการให้มี
ความเหมาะสมเท่าเทียม 
๓. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ 
ให้ตรงกับสายงานและการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้อง
มีความต่อเนื่องชัดเจน 
๕. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

๑. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการ
ที่มีสมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 
๒. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่พนักงาน 
 

๑. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ 
ของบุคคลในการท างาน 
๒. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. จัดท ารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 
 

๑. มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
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 ๔. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น 
๕. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมขององค์กร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
ตรงกับสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
 

๑. มีการจัดท าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
๒. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับใน
ระบบการประเมินสมรรถนะการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. มีการจัดท ารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า 
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
๒. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
๓. มีการประชาสัมพันธ์และจัด
อบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
พัฒนาองค์กรให้เป็องค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 
 

๑. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติท่ี
รักการเรียนรู้ 
๒. มีแผนการจัดการความรู้ 
๓. รูปแบบที่หลากหลายของการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
 

๑. หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู้ 
๒. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 
๓. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 
 

๑. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้น า 
ให้กับ 
ข้าราชการที่เหมาะสมและเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับ
การอบรมอย่างทั่วถึง 
๒. ผู้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญ
และยินดีส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
การอบรม 

๑. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 
 



การด าเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อวัดระดับความส าเร็จของงานบริหารทรัพยากรบุคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
***************************************************** 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การวางแผนอัตราก าลังและปรับ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

๑. จัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
๒. บริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบที่ก าหนด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๑. บันทึกข้อมูลบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่นในระบบข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจ่ายตรงของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ สปสช. เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพ 
๓. การจัดท าค าสั่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกาตามแผนอัตราก าลัง 
๔. บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ
ผู้บริหารยุคใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๑. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนาภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง 
๒. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้น าให้มีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารยุคใหม่ 
๓. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

๑. การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการของบุคลกรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การท างานและด ารงชีวิต 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
กับหน่วยงาน 

๑. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
๒. นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่บุคลากร 

๑. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
๒. แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

๑. จัดท าการวิเคราะห์ค่างานและค าบรรยายลักษณะงาน job 
description 
๒. มีการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลประสิทธิภาพและกระบวนการ
ท างาน 
๓. ส่งบุคลกรไปอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่
มีอยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

๑. การแต่งตั้งคณะท างานจัดการเรียนรู้องค์กร (KM) 
๒. และจัดท าคู่มือต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 

๑. ร่วมประชุมเสนอผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการในที่
ประชุมประจ าเดือน เพ่ือให้แต่ละคนได้เสนอการด าเนินงานในรอบ
เดือน 
๒. สร้างภาวการณ์เป็นผู้น าของผู้น าเสนอ พร้อมกับกล้าแสดงออกในที่
สาธารณะ 

 


