
          ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรได้ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบคุลากรของพัฒนาบคุลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลเปน็อีกมิติหนึ่งที่การบริหารงานทรัพยากร
บคุคลจะต้องไม่มองข้ามและน ามาเพื่อประเมินผลการส าเร็จของงานในองค์การบริหารงานบคุคลดังนั้น
ตัวชี้วัดจากประกาศนโยบายดังกล่าวตามประเด็นยุทธศาสตร์ระบบบริหารงานบคุคล จ านวน ๑0 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

การสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ

เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตรา
ก าลังใหเ้หมาะสมกับภารกิจ

4. จัดใหม้ีกระบวนการสร้างและ
ปรับวัฒนธรรมการท างานของ
บคุลากรใหส้อดคล้องกับการบริหาร

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบติังานด้านการ
บริหารทรัพยการบคุคล

อย่างแทจ้ริง

5. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับ
สนุนและส่งเสริมตามความต้องการ
IT ของบคุลากร
6. ผู้บริหารทอ้งถิ่นต้องใหค้วามส าคัญ
และผลักดันใหเ้กิดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์

4. ก าหนดใหค้วามรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเปน็ส่วน
หนึ่งของสมรรถนะของทกุต าแหน่ง

ระบบสารสนเทศจากภายนอก

1. พัฒนาความรู้ด้าน IT ของบคุลากร
อย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง
2.จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบติังานด้านการ
บริหารทรัพยากรบคุคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่าง
เปน็ระบบและต่อเนื่อง

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพา
อย่างเพียงพอ
2. ต้องใหก้าสนับสนุนด้านงบประมาณ

ราชการแนวใหม่

ภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังที่
สอดคล้องกับการบริหารงานทรัพยา
กรบคุคลแนวใหม่โดยค านึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดเหน็ของบคุลากร

ก าลังใหเ้ปน็ไปตามที่ก าหนด
3. จัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
ที่สอดคล้องกับความเปน็จริงตามภารกิจ

4. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้
ทกัษะ สมรรถนะในการท างาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 1. เพิ่มอัตราก าลังผู้ปฏิบติังานตาม
ภารกิจถ่ายโอน
2. บริหารอัตราก าลังและปรับอัตรา

๓. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างาน

1. สร้างและปรับกระบวนการท างาน
ของบคุลากรใหสิ้ดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับ

(Career Path) ใหช้ัดเจน

ประเด็นยุทศาสตร์ เป้าประสงค์

ขององค์กรบริหารส่วนต าบลโสธร
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. จัดท าฐานข้อมูลบคุคลใหถู้กต้อง
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง
ใหเ้หมาะสมักบข้อเทจ็จริงในปจัจุบนั
3. จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ

(Career Path)ใหช้ัดเจน

๑. จัดท าฐานข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั
๒. จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า

ประจ าปีงบประมาณ 2564



ประเด็นยุทศาสตร์ เป้าประสงค์
1. จัดท าฐานข้อมูลบคุคลใหถู้กต้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ
๑. จัดท าฐานข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั

พฒันาผู้บริหารใหม้ีภาวะผู้น า มีวิสัยทศัน์

และพฤติกรรมของผู้บริหารงานยุคใหม่ทีใ่ห้

ความส าคัญกับบคุลากรผู้ปฏิบติังานควบคู่

กับประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารส านัก/กองทอ้งถิ่น

เปน็นโยบายเน้นหนักใหน้ าไปปฏิบติั
อย่างเปน็รูปธรรม

สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเปน็ระยะสม่ าเสมอ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. ก าหนดใหป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดท าแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
ยะอย่างสม่ าเสมอ

7. คณะท างานด้านสวัสดิการข้าราชการ
ของกรมควรมีตัวแทนจากทกุฝ่าย เช่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ข้าราชการรวมทั้งมีการประเมินผลเปน็ระ

ผู้น าใหม้ีคุณลักษณะของผ็บริหารยุคใหม่
5. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับ
การฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด

1 มีระบบการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูงสุด เช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจใหม้ีความชัดเจน
และเปน็รูปธรรม

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบคุลากร
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมคุณ
ภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมใหข้้าราชการโดยน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้เปน็แนวทาง
การด าเนินชีวิต
3. ส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ

ในการเปน็ผ็บริหาร
4. พัฒนากรบวนการ วิธีการเสริมสร้าง

พัฒนาภาวะผู้น าและผู้ปฏิบติังาน
ควบคู่กันไป
3. จัดท าการฝึกอบรมใหต้รงกับ 
Competency ที่จ าเปน็และต้องการ

2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน(Coaching)
เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าและปฏิบติังานควบ

1. การพัฒนาผู้บริหารใหม้ีภาวะผู้น ามีวิสัย
ทศัน์อย่างเปน็ระบบอ่เนื่อง

คู่กันไป
2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching)เพื่อเปน็แนวทางในการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 1. จัดใหม้ีระบบการประเมินผลการ
พัฒนาภาวะผู้น า วิสัยทศัน์อย่างเปน็
รับบต่อเนื่อง

เรียกใช้ข้อมูล

7. จัดท ามาตรฐานของฐานข้อมูล
สารสนเทศใหค้รอบคลุมทกุภารกิจ
ของ อบต.
8. การจัดท าฐานข้อมูลกลางในด้าน
บริหารงานบคุคล เพื่อสะดวกในการ



ประเด็นยุทศาสตร์ เป้าประสงค์
1. จัดท าฐานข้อมูลบคุคลใหถู้กต้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ
๑. จัดท าฐานข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั

1 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทศันคติของบคุคล
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้
แก่พนักงาน

4. ปรับปรุงและพัฒนาโคงการด้านคุณธรรม

1. มีการจัดท าสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

และพัฒนาทรัพยากรบคุคล

พัฒนาองค์กรใหเ้ปน็องค์กร
แหง่การเรียนรู้

1. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้น าใหก้ับข้า
ราชการที่เหมาะสมและเปดิโอกาสใหข้้าราช
การได้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง

บคุลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้
รับการรวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม
แล้วใหก้ับบคุลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

2. ผู้บงัคับบญัชาเหน็ความส าคัญและยินดีส่ง

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผู้น าใหก้ับข้าราชการ
2. การส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น าใหก้ับข้าราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 
การพัฒนาภาวะผู้น าใหก้ับข้าราชการ

บคุลากรในหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 1. บคุลากรใหห้น่วยงานมีทศันคติ

ที่รักการรียนรู้
2. มีแผนการจัดการความรู้
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่
องค์ความรู้

1 มีการจัดท ารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอด
คล้องกับการบริหารงานทรัพยากรบคุคล
ภาครัฐแนวใหม่
2. มีการจัดแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล

การประเมินสมรรถนะ การประเมินผล
การปฏิบติังาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การบริหารงานบคุคล

ใหต้รงกับสมรรถนะประจ าต าแหน่ง

ประจ าต าแหน่ง
2. บคุลากรในหน่วยงานยอมรับในระบบ

3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนา
การบริหารทรัพยากรบคุคลรัฐแนวใหม่ให้

การปกครองทอ้งถิ่น
จริยธรรม ใหม้ีปะสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายอย่างย่ิง
5.ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ใหบ้คุลากรเข้า
ใจและปฏิบติัตามค่านิยมขององค์กร

บคุลากร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
3. ส่งเสริมแระชาสัมพันธ์ใหบ้คุลากรเข้าใจ
และปฏิบติัตามค่านิยมของกรมส่งเสริม

ในการท างาน
2. จัดใหม้ีระบบการประเมินผลด้านการส่ง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเปน็รูปธรรม
3. จัดรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบคุลากร

บริหารงานบคุคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจใหม้ีความชัด
เจนและเปน็รูปธรรมมากย่ิงขึ้น

4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ

กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ใหต้รง

1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ
และเกิดผลในทางปฏิบติั
1. มีการจัดแผนอัตราก าลังที่ต่อเนื่องชัดเจน

ต่อเนื่องชัดเจน

1. มีระบบการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูงสุด เช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจใหม้ีความชัดเจน
และเปน็รูปธรรม

ใหม่อย่างต่อเนื่อง

อื่นเกี่ยวกับสวัสดิการใหม้ีความเหมาะสม

การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพือ่รกษา

บคุลากรทีม่ีประสิทธิภาพสูงไว้กับหนว่ยงาน


