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  องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถ่ินให้มี
ความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจ
ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้
ประสบความสำเรจ็ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสำเร็จลุลว่ง
ไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 
 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงสะอาด ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวแก้วข้ึน โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ได้แก่  

1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอด
รับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง
และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ได้รับการจัดทำ เพื่อเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถ่ิน ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”  

 
คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM 

องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บัวแก้ว  

• วิสัยทัศน์ 
                 หนองบัวแก้วมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สร้างชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม เร่ง
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

• พันธกิจ 
1 พัฒนาตำบลหนองบัวแก้วเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

3 บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถ่ินให้ทำงานอย่างมืออาชีพ                                                                                                     
4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ให้สามารถสง่

มอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน  
 

• ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 14 กลยุทธ์ 

ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล              

หนองบัวแก้ว  ให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

1.  ระบบบรหิารราชการของ อบต. เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิตามหลกัการบรหิารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

1.1  พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลักเกณฑ ์
คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั 
1.2  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อบต.  
อย่างเป็นระบบ 
1.3  นำการจัดการความรู้มาใช้ในการพฒันาองค์กร 

2.  บุคลากร อบต. มีความเป็นมืออาชีพและ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 

2.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ใหม้ีขีด
ความสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ จังหวัด  
2.2  เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต.  

3.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อื้อ 
ต่อการปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต. 
สำหรับใช้สนบัสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต. 

 
     

บทท่ี 1 
บททั่วไป 

 



 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตำบล 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
1.  อบต. มีการบรหิารจัดการที่ดีและมีการ
ให้บรกิารสาธารณะทีม่ีคุณภาพแก่ประชาชน 

1.1  ส่งเสรมิการบรหิารจัดการของ อบต. ตาม
หลักเกณฑก์ารบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี.  
1.2  พัฒนาศักยภาพของ อบต. ใหส้ามารถ
สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
1.3  ศึกษา  วิจัย และติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนา อบต. 

2.  อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลงัใหส้ามารถพึง่พา
ตนเอง 

2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลงั ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.  บุคลากรของ อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให้
สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

           
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การสรา้งและใช้ภาคีเครือขา่ยในการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

1. อบต. สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาตำบลหนองบัวแก้ว 

1.1  สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพฒันาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ อบต. 
1.2  เสรมิสร้างขีดความสามารถของบุคลากร 
อบต. และการสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย  

2.  อบต. ได้รับความเช่ือมั่นจากประชาชน 2.1  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานทีโ่ดด
เด่นของ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วนตำบลเวียงสะอาด ไดจ้ัดทำแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน 
ดังกล่าว ประกอบด้วย 
       มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
       มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  
 
        มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 
“กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วน
ราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง
จำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผูบ้รหิารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 
 
       มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR 
Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   

บทท่ี ๒ 
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
 

 

  



 

    4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 
         มิติ ท่ี  3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อ
พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและ
เป้าหมายของส่วนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่าง
และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรยีกช่ืออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงาน
ส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

        มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วน
ราชการจะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสนิใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้จะต้อง
กำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
    

        มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง 
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร
ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  
     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  



 

      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้
กำลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยทำให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีใน
ระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการ
ประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังนี ้  

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  ไดแ้ต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการองค์ความรู้ใน

องค์กร  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ที่          /25๖5  เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  
2565   คณะทำงานประกอบด้วย 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ ง คณะทำงาน
ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 
 1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด   ประธาน
กรรมการ 
 2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด   กรรมการ 

3.  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด  กรรมการ 
4.  นกัทรัพยากรบุคคลองค์การบรหิารส่วนตำบล   กรรมการ/และเลขาฯ  

 
  คณะทำงานมีหนา้ท่ีดังนี ้

1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
2. จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรบัปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกจิกรรม 
5. ประชาสมัพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  
2. ประชุมคณะทำงาน 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล ครอบคลมุการบรหิารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
จึงได้มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน 
ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร
และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บรร ลุถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
ขั้นตอนจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
 



 

 
3.  คณะทำงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 
3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน 
HR และการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

3.2  การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ 
บรรลุเป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  

3.3  การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวช้ีวัด 
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

3.4  การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ 
แผนงาน/โครงการรองรับ 

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.  
3.6  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
               3.7  การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  
 
 4.  การดำเนินการตามขั้นตอนท่ีกำหนดไว้  
              4.1  คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้
กำหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองทอ้งถ่ินเป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ให้เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงทำให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความ
ต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารสว่นตำบลหนองบัวแก้ว เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนำการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินบรรลุถึงความสำเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
เป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้นำผลการศึกษาการระดมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรงุแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็น
ดังกล่าวประกอบด้วย 

4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบรหิารทรัพยากร 
บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวแก้ว  ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี ้



 

 
 
 
1.1 ด้านกระบวนงาน  
1. นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร 

หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได ้
2. มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทำให้ องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ช้ีแจงให้ 

สำนักงานท้องถ่ินจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 

4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม  
5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8. กระจายอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
10. ลดข้ันตอนการทำงานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11. กระจายอำนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น 
12. ส่งเสริมให้พนักงานมสีมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ได้ในทุก

ด้าน ทุกกิจกรรม  
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เช่ือถือได้ 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม   ในหลักสูตร

ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่ง 
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเช่ือมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง 
17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18. มีระบบฐานข้อมลูทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ   และบรหิาร

ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสมัฤทธิ์ท่ีสำคัญท่ีองค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีขา้งหน้า คืออะไร 
 



 

1.2 ด้านบุคลากร 
1.  พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

        เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการอื่น มีความ 
สามารถ มีทกัษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรบัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วน ราชการ
อื่น 
            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผิดชอบ   
            สุข =   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสำนักงาน 
 

2. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชำนาญ และเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนำ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได้ 

4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมสีิง่จงูใจ เช่น การกำหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ   
5. เพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ 

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7. เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  
10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
1.3 ด้านทรัพยากร 
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 

ให้ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทำให้การเข้าถึงสารสนเทศทำได้ง่ายและ     

เท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการ

บริหารงาน 
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อย่างแท้จริง 



 

3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 

4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถ่ินให้เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญ 

ในการพัฒนาตำบลหนองบัวแก้ว 
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว รับฟัง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดำเนินงาน 
 • ประชาชน 
1. ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึก และการเข้าร่วมในการดำเนินงาน    ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองบัวแก้ว ทำงานได้สะดวกยิ่งข้ึน 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แก้ว 
 
 
  
 
         

จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีท่ีองค์กรมีอยู่ 
1. บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศ
งาน 

2. การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถ่ิน ให้แก่ประชาชน 
3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถ่ิน และเป็นที่ 

ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
5. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
6. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
8. เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการทำงานที่ดี มี วัฒนธรรมการทำงานที่ สร้างสรรค์ สามารถสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
9. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่าหน่วยงานอื่น 
10. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทำงานได้หลายตำแหน่ง 
 
 
 
 

   2. อะไรบ้างท่ีเป็นจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีท่ีองค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
 



 

 
สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
1. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
3. มีการนำระบบไอทีมาเช่ือมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 

 
 

   
 
1. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทำงานทดแทนกันได้ 
3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีคุณภาพ 
6. การสร้างระบบเครอืข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมลูใหค้รอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและการนำไปใช้

ประโยชน์ 
7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์ 
9. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
10. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
11. สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12. จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน 
13. บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 
2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน 
3. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

และเป็นปัจจุบัน 
5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่    

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6. มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

3. อะไรบา้งท่ีเป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

4. อะไรท่ีหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทำ แตไ่ม่ได้ทำในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่าน 
   คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 



 

7. การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8. สร้างขวัญกำลงัใจ สวัสดกิาร ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหนง่ การแตง่ตัง้ (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน 
9. มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 
10. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11. การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เช่น  เรื่องเงินโบนัส 
13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
        
4.1.2  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 
ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่          
ความเป็นเลิศ 

2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
7. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
10. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11. การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
15. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ

ตำแหน่ง 
16. พัฒนาระบบสรา้งแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจำเป็นใน

การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน 
18. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององค์กรโดยเน้นการทำงานเป็นทีม 

และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร ์
21. สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการ

สาธารณะ 
23. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ 

24. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และ            
ผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง      

25. กำหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน 
26. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาระบบการ

ทำงาน และบรรยากาศของการทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การทำงาน
อย่างมีความสุข และงานบรรลุผล 

27. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูล
ความรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

28. การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม 

 
               ประกอบกับข้อมลูที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือน ซึ่งผลการระดมความ
คิดเห็นมีประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น  
                             การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกำหนดเปา้ประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บังคับบญัชาให้ความหวังและสนบัสนุน 1. การจำกัดงบประมาณด้านการบรหิารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออำนวยในการสร้าง 

    ความก้าวหน้า 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบรหิารงานของ สถ.  
  4. มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกบัความรู้ทกัษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง 
 6. ขาดฐานข้อมลูอัตรากำลังที่เป็นปจัจบุัน 

สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทำฐานข้อมลูอัตรากำลังให้เป็นปจัจบุัน 1. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให ้

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มรีะบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพือ่สร้าง 

   ความก้าวหน้าในอาชีพ 



 

 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. จัดทำฐานข้อมลูบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปจัจบุัน 1. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำฐานข้อมูล 
   บุคลากร 

2. ปรับปรงุโครงสร้างและอัตรากำลงัใหเ้หมาะสม  
   กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2. ระดับความสำเรจ็ในการปรบัปรุงโครงสร้าง  
    และอัตรากำลัง 

3. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำแผนสร้าง 
   เส้นทางความก้าวหน้า 

4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกบัความรู้ ทักษะ  
   สมรรถนะในการทำงาน 

4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ 
    ประจำตำแหน่ง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากำลังและปรบัอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผูบ้รหิารระดบัสงูให้ความสำคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากำลังและการปรับอัตรากำลงั  
   ให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจำกัดด้านอัตรากำลังจากการปรับปรงุ 
    กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพรอ้มทีจ่ะยอมรบัการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพิ่มข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
   ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)  
    ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ 
    หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า 

 4. อัตรากำลงัไม่เพียงพอกับภารกจิและปริมาณ 
   งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. เพิ่มอัตรากำลงัผูป้ฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถ่ายโอน 

1. จัดทำและปรบัปรุงแผนอัตรากำลงัที่สอดคล้อง 
   กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 

2. บริหารอัตรากำลงัและปรบัอัตรากำลงัให้ 
    เป็นไปตามกรอบที่กำหนด 

2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรบัวัฒนธรรม 
   การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม่ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
1. สร้างและปรบักระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
   ทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบรหิาร 
   ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสำเรจ็ในการสร้างและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทำงานให ้
    เหมาะสมกบัภารกจิ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแตง่ตั้งทีส่อดคล้องกบั 
    การบรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 
    คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ 
     บรรจุแต่งตัง้ทีส่อดคล้องกับการบรหิาร     
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึง  วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 



 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการปฏิบัติงาน 
                                       ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสำคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทกัษะในการนำไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบรหิารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
    เพียงพอ 

 3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยจีากภายนอก 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ต้องพัฒนาความรูท้ักษะด้าน IT อย่างเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ 
   ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 

2. ต้องให้การสนบัสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
   เพียงพอ 

2. ผู้บรหิารต้องให้ความสำคัญและผลักดันใหเ้กิด  
   ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทีส่ามารถนำมาใช้  
   ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ 

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมลูสารสนเทศให ้
    ครอบคลุมทุกภารกจิของ สถ. 

4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตำแหน่ง 

4. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ 
   บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ 
   ข้อมูล 

 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. พฒันาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 
   กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั 
    การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT  

2. จัดทำฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ 
   ปฏิบัติงานด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของข้อมลูสารสนเทศที่ไดร้ับการจัดทำ 
    เป็นฐานข้อมูล เพื่อสนบัสนนุการปฏิบัตงิาน 
    ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผูน้ำ มวิีสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผูบ้ริหาร 
                                       ยุคใหม่ท่ีให้ความสำคัญกบับุคลากรผูป้ฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ 
                                       การปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝึกอบรมสำหรับผูบ้รหิารที่ 
   หลากหลาย ทัง้โครงการภายในและภายนอก  
   รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1. ผู้บรหิารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย 
   ให้ความสำคัญกับการอบรม เพื่อพฒันา  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัต ิ
    ราชการโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการ 

2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/             
    ไม่ค่อยน่าสนใจ 



 

    ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอ  
 3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพฒันา 

   ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ 
   ผู้บริหารอย่างเป็นรปูธรรม 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดให้มรีะบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
   ผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. พฒันากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำให้ม ี
   คุณลักษณะของผูบ้รหิารยุคใหม่ 

2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ 
   และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารทีเ่ข้ารับการ 
   ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกบั Competency ที่ 
   จำเป็นและต้องการในการเป็นผูบ้รหิาร 

3. มีระบบการประเมินผูบ้รหิาร โดยใหผู้้ที่ 
    เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน 
    ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาผู้บริหารใหม้ีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์  
    อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผูบ้รหิารที่ได้รับการพฒันา 

2. จัดให้มรีะบบการสอนงาน (Coaching) เพือ่    
   พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัตงิานควบคู่กันไป 

2. จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับการ 
   สอนงาน 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง 
                                       ท้องถิ่น  



 

 

 
 
 
 
 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. รัฐบาลให้การสง่เสรมิโดยกำหนดให้เป็น 
    นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรือ่ง               
    ไม่เหมาะสมกอ่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมกบั 
    ข้าราชการ   

2. ผู้บรหิารและบุคลากรให้ความสำคัญ 2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ 

   ข้าราชการ เนื่องจากไม่มกีารสำรวจความ 
   ต้องการที่แท้จริง 

สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการสง่เสรมิ 
   คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและม ี
   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพิม่ขึ้น 

2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ 
   ดำรงชีวิต 

2. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเป็น 
   นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น 
   รูปธรรม 

3. สำรวจความพงึพอใจ/ความต้องการของ 
   ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

3. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม  
   ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร 
    ระดับสงูผู้บริหารสำนัก/กอง ตัวแทนท้องถ่ิน 
     จังหวัด เป็นต้น  

4. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
1. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให ้
   สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำแผนสวัสดิการ 
   บุคลากรกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. การสง่เสรมิและสนับสนุนให้นำหลกัปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและ 
   ดำรงชีวิต 

2. ระดับความสำเรจ็ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
    ให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน 
    การทำงานและดำรงชีวิต 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6:  การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
                                    ไว้กับหน่วยงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริหารระดบัสงูของกรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถ่ินใหก้ารสนับสนุน 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ 
   ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดบั 
   ตำแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานกบั 
   หน่วยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยงัไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ 
    มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทำให ้
    อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มกีารจัดทำแผนอัตรากำลังที่ตอ่เนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผู้บริหารระดบัสงูต้องมีความ 
    ต่อเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ 
   สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ทำระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ 
    เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3. จัดหลกัสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอ่ย่าง 
   ต่อเนื่อง 

 

 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. มรีะบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการทีม่ีสมรรถนะ 
   สูง เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่กรมฯ  
    สามารถรักษาไว้ได้ 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานใหม้ีความ 
   ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

2. ระดับความสำเรจ็ของการสร้างระบบสร้าง 
    แรงจูงใจในการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7:  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม 
                                      การปกครองท้องถิ่น 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บรหิารและบุคลากรให้ความสำคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
   ของข้าราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้ 
   วิธีการเดิมๆ ทำให้ไม่น่าสนใจ 

3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกบั 
   หน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพฒันา     
   องค์ความรู้ขององค์กร 

4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจงูใจในการปฏิบัติ 
   อย่างชัดเจน 

 5. ค่านิยมในการทำงานของผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
 6. ไม่มีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของข้าราชการ 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทำงาน 

1. ปรับปรงุและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม             
   จริยธรรม ให้มปีระสิทธิภาพและมีความ 
   หลากหลายยิง่ข้ึน 

2. จัดให้มรีะบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
   บุคลากร 

 

 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปรง่ใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำกระบวนงานใน 
    การบรหิารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปรง่ใส 

2. มรีายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

2. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำมาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 

3. ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม 
    ค่านิยมของกรม 

 
 
 
 
 
 



 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ 
                                       สมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดำเนินการได ้

1. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะหลัก (Core 
   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 
   ประจำตำแหน่ง (Function Competency) 
   ตามการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐัแนวใหม่ 

2. ผูบ้ังคับบญัชาและบุคลากรในหน่วยงานให ้
   ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ภาครัฐแนวใหม่ 

2. แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรพัยากรบุคคล 
    สถ. พ.ศ.2549-2553 ไมส่อดคล้องกับ 
    สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 
    สถ.และสมรรถนะประจำตำแหน่ง (Function  
    Competency)  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม 
    การบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

 3. บุคลากรในหน่วยงานยังไมเ่ข้าใจระบบการ  
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น 
   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะหลักของ 
   สถ. และสมรรถนะประจำตำแหน่งทีส่อดคล้อง 
   กับการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
   โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมสี่วนร่วมในการ 
   จัดทำ   

1. ประชาสมัพันธ์และจัดอบรมการบรหิาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  

2. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ 
   สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
   ที่กำหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมสี่วน 
   ร่วมในการปรับปรงุ 

 

 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

1. ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำสมรรถนะหลกั 
    และสมรรถนะประจำตำแหนง่ที่สอดคล้องกับ 
    การบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรพัยากร 
   บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสำเร็จในการปรับปรงุแผนยุทธ 
   ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสมัพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ 3. ระดับความสำเรจ็ของการประชาสมัพันธ์และ 



 

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให ้
   บุคลากรในหน่วยงาน 

    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
    ใหม่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. เป็นองค์กรทีม่ีความรู้ในการปฏิบัตงิานตาม 
   ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
    องค์กรแห่งการเรียนรู ้

2. ผู้บรหิารให้การสนบัสนุน 
 

2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
    เป็นหมวดหมู ่

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทำแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน 
    การพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทัง้ที่ 
    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ทีก่ระจัดกระจายอยู่ 
   ตามสำนัก/กอง และบุคคลใหเ้ป็นระบบเป็น 
   หมวดหมู่ 

 

3.  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 
     เข้าถึงองค์ความรู้ 

 

 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
 

1. ระดับความสำเรจ็ของจัดทำแผนการจัดการ 
    ความรู้ 

2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รบัการ 
   รวบรวม 

2. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รบัการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องค์ความรูท้ี่ได้รวบรวมแล้ว  
   ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

3. ระดับความสำเรจ็ของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับขา้ราชการ 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มบีุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผู้บรหิารให้ความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อำนาจการตัดสินใจยงัอยู่ทีร่ะดับผู้บริหารเป็น 
   ส่วนใหญ่   

 
 

3. มีหลกัสูตรการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการ 
    สร้างภาวะผู้นำไม่เพียงพอและไมท่ั่วถึง 
    บุคลากรทกุกลุ่ม 



 

 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 
 

1. มีการมอบหมายภารกจิเพือ่ใหบุ้คลากรได้ 
    แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 

2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกบัการ 
   พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 

 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
1. มกีารฝึกอบรมที่เกี่ยวกบัการพัฒนาภาวะผู้นำ 
    ให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกบัการพัฒนาภาวะผู้นำ 
    ให้กับข้าราชการ อย่างนอ้ย 1  โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพฒันา 
   ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

2. ร้อยละของผูผ้่านการฝกึอบรมการพฒันาภาวะ 
    ผู้นำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

1. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทำแผนสร้างความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดทำแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การวางแผนอัตรากำลั ง
และปรับอัตรากำลั งให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพิ่มอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้
เป็นไปตามกรอบที่กำหนด 
3. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4. จัดให้ มี กระบวนการสร้างและปรั บ
วัฒ นธรรมการทำงานของบุ คลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 

1 . สร้ างและป รับ กระบวนทั ศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแตง่ตั้งที่
สอดคล้องกบัการบรหิารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดย 
คำนึ ง ถึ ง วัฒ นธรรมความ คิดขอ ง
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัตงิานด้านการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึง่ของ
สมรรถนะของทุกตำแหนง่ 
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและผลักดัน
ให้เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการป ฏิบั ติ งานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

สรุปปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จเพื่อกำหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค ์
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้ น ำ  มี วิ สั ย ทั ศ น์  แล ะ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ ให้ความสำคัญกับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กั บ ป ร ะสิ ท ธิภ าพ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นำ และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency 
ที่จำเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำ
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับ
การฝึกอบรมว่ามี ศักยภาพเพิ่ มมาก ข้ึน
เพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ ยวข้อง เช่น  ผู้ ใต้บั ง คับบัญชา เพื่ อน
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ 
มี วิสั ยทั ศน์  อ ย่ าง เป็ น ระบบแล ะ
ต่อเนื่อง 
2 . จัดท ำมาตรฐานก ารสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการ
ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนว
ทางการดำรงชีวิต 
3. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดทำแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกบัความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ำเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากข้ึน 
6. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
7. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสำนัก/กอง ท้องถ่ินจังหวัด 

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทำงานและดำรงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ต่อเนื่อง 1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค ์
การพัฒ นาระบบส ร้า ง
แ ร ง จู ง ใ จ เ พื่ อ รั ก ษ า
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงไว้กับหน่วยงาน 

ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ
อื่น เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสม
เท่าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจู งใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

มีสมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 
2. มรีะบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การเสรมิสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรมให้แก่พนักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของ
บุคคลในการทำงาน 
2. จัดให้มรีะบบการประเมินผลด้านการ
ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรปูธรรม 
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4 . ป รับป รุ งและพัฒ นาโครงการด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
3. ส่ งเสริมและประชาสัมพัน ธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การบริหารทรัพยากร

บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกบั
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

1. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มี ก ารจั ดท ำรายล ะ เอี ย ดขอ ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.  

 
 
 

 3. มีการประชาสมัพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบรหิารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 
พัฒนาองค์กรใหเ้ป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

 

1.  บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู้ 
2.  มีแผนการจัดการความรู้ 
3.  รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรูท้ี่ได้
รวบรวมแล้วให้กบับุคลากรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี10 
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กบั

ข้าราชการ 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำให้กับ
ข้าราชการที่ เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญและยินดี
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกบัการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหารงานบุคคล 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร ์

    มุ่งพฒันาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทีม่ีสมรรถนะสูงใน 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การสง่เสรมิท้องถ่ิน ให้เป็นกลไกในการพฒันาตำบลได้อย่างยั่งยืน” 2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเ้หมาะสมกับภารกิจ 
 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรพัยากร

บุคคล 
พันธกิจ 4. พฒันาผูบ้รหิารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บรหิารยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ

กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน   
บุคลากรผูป้ฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. พัฒนา อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

5. การสง่เสรมิคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพือ่รักษาบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพสูงไว้กบัหน่วยงาน 
 7. การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร อปท. ให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ  

8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรพัยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหนง่ 
 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9. พัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท. 10. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กบัข้าราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพ           
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้มีศักยภาพ   
ในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ 

 

7.  ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทักษะ
ประกอบอาชีพและความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพื่อนำไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัว  

 

 8.ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้  



 
แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธ์ 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 
ความ

สอดคล้อง 
เชิง

ยุทธศาสตร ์
 

1. การปรับปรงุโครงสร้างและ
อัตรากำลงั 
ให้เหมาะสมกบัข้อเทจ็จริงในปัจจุบัน 

ระดับความสำเรจ็ในการปรับปรงุ
โครงสร้างและอัตรากำลัง 

1. แผนงานปรับปรงุโครงสร้าง
และอัตรากำลงั อบต. 
2. โครงการการวิเคราะหส์ภาพ
กำลังคนและจัดทำคุณลักษณะ
งานเฉพาะตำแหนง่ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลในระดับต่างๆ  
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่
รับทราบผลการ
ดำเนินการหรือปัญหา
ต่างๆ 

2. จัดทำแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน  (Career 
Path) 

ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำ
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  
(Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2. โครงการการให้ทุนการศึกษา
แก่ข้าราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดำเนินการ 
2. การเกบ็รวบรวมข้อมลู
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก 

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำตำแหนง่ที่
สอดคล้องกบัการบรหิารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่

ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งทีส่อดคล้องกบัการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ 
2. การประเมินผลการ
จัดทำสมรรถนะ 

4. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

ระดับของความสำเร็จในการ
ปรับปรงุแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาทรพัยากร
บุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้นำ
ความรู้และทกัษะจากการอบรม

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมนิ
ประสทิธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร 

5. ประชาสมัพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบรหิารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ระดับความสำเรจ็ของการประชา 
-สมัพันธ์และการจัดอบรมการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การทดสอบความรู้
หลงัการอบรมสมัมนา 

 6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกบัการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กบัข้าราชการ 
 

มกีารฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กบัข้าราชการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กบั
ข้าราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การนำหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลกัสูตร
หลงัจากการนำไปใช้ 

 7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝกึอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำ 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารบั
การอบรม 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. จำนวนผู้เข้ารบัการ
อบรม  
2. จำนวนผู้ผ่านการ
อบรม 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บรหิาร

ทรัพยากร                
บุคคล 

1. จัดทำฐานข้อมลูบุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปจัจบุัน 

ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทำฐานข้อมูล
บุคลากร กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุม่
งาน/ฝ่าย ในกองการ
เจ้าหน้าที่ บริษัทที่ปรึกษา 
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

 2. จัดทำฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมลูสารสนเทศที่
ไดร้ับการจัดทำเป็นฐานข้อมูล
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสาร
สน-เทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง ทางที่
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์
แจ้งข้อมลูข่าวสาร การสง่
ข้อความเพื่อแจ้งข้อ มลูทีจ่ำเป็น
เร่งด่วน การจัดทำวารสารข่าว
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซด ์

   3. โครงการจัดทำคู่มอืการ
บรหิาร งานบุคคลของ
ข้าราชการ สถ. 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแตง่ตั้งที่
สอดคล้องกบัการบรหิารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกบัการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแต่งตัง้ทีส่อดคล้องกับการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บรหิาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกบัความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
กลุ่มงาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานท้องถ่ินจงัหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการ

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
การดำเนินการ 
2. การสมัภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
บรหิาร งานบุคคลของสำนักงาน
ท้องถ่ินจงัหวัด สำนักงาน
ท้องถ่ินอำเภอ 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกบัการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสำเรจ็ในการสร้าง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของ
บุคลากรใหส้อดคล้องกบัการ
บรหิารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
2. การสง่บุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตาม
ผล 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
IT ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการพัฒนา
ความรู้และทกัษะด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทกัษะด้าน 
IT แก่บุคลากร กองการ
เจ้าหน้าที ่

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการฝกึอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลงัจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 

 4. การพัฒนาผู้บริหารใหม้ีภาวะผู้นำ     
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รบัการ
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารใหม้ี
ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 
2. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ตามหลกัสูตรนายอำเภอ 
หลักสูตรนกัปกครองระดบัสงู 
ฯลฯ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
ผู้บริหารที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน ์
2. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินโครงการ 

 5. จัดให้มรีะบบการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและ
ผู้ปฏิบัตงิานควบคู่กันไป 

จำนวนบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการ
สอนงานในหน่วยงาน 
(Coaching) 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
2. การปรับปรงุและ
พัฒนาระบบการสอนงาน 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะ
สูงทีก่รมฯ สามารถรักษาไว้ได้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรทีม่ี
สมรรถนะสงู (Talent 
Management) 
2. โครงการสง่ข้าราชการเข้า
ศึกษาอบรมในหลกัสูตรของ
สถาบัน หน่วยงานภายนอก  
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การประเมินผลกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

 7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  ระดับความสำเร็จของจัดทำ
แผนการจัดการความรู ้

1. แผนการจัดการความรู้  งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ 

 8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ไดร้ับการรวบรวม 

จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รบัการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร 

 1. การรวบรวมองค์
ความรู้จากหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 9. มีการเผยแพร่องค์ความรูท้ี่ได้รวบ 
รวมแล้วให้กบับุคลากรอื่นได้เรียนรู้
ด้วย 

ระดับความสำเรจ็ของการ
เผยแพร่องค์ความรู ้

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู ้ งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู ้

มิติท่ี 4 
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปรง่ใส
ในการปฏิบัตงิาน 

ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำ
กระบวนงานในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปรง่ใส 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการบรหิารงาน
บุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพือ่กระตุ้น
ให้ภาคประชาชน/องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรงุมาตรฐานความ
โปรง่ใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. การประเมินผล
โครงการ 
 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในการแจง้เบาะแสเฝ้า
ระวังทจุริตฯ  
 
 

2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 

ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำ
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรงุมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

3. ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

1. โครงการสง่เสรมิและ
ประชาสมัพันธ์ใหบุ้คลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการสง่เสรมิและ
ประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่างชีวิต

กับการ
ทำงาน 

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการ
ของ 
บคุลากรใหส้อดคล้องกบัความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำ
แผนสวัสดกิารของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการ
บุคลากร กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

2.  การส่งเสริมและสนบัสนุนให้นำ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน
การทำงานและดำรงชีวิต 

ระดับความสำเรจ็ในการสง่เสรมิ
และสนบัสนุนปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและ

1. โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนให้
นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและ

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนให้นำหลัก



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
ดำรงชีวิต ดำรงชีวิต ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

มาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจงูใจในการทำงานของบุคลากร 

ระดบัความสำเรจ็ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจงูใจ
ในการทำงานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1.  ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรงุโครงสร้างและอัตรา กำลังให้
เหมาะสมกับข้อเทจ็จริงในปจัจบุัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการปรับปรงุโครงสร้าง
และอัตรากำลงั 

1.2 จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง 
 

2.1  จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง ทีส่อดคล้องกบัการ
บรหิารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำตำแหน่งทีส่อดคล้องกบัการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 ปรับปรงุแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรพัยากร
บุคคล สถ. 

2.2.1 ระดับของความสำเรจ็ในการปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสมัพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความสำเร็จของการประชา สัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรพัยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ 
 

3.1.1 มีการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกับการพฒันาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพฒันา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพฒันาภาวะ
ผู้นำ 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 
 

1.1 จัดทำฐานข้อมลูบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 จัดทำฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทำ
เป็นฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล 
 
 



 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกบัความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทำงาน 

1.1.1 ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง 
 

2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับ
อัตรากำลงัใหเ้หมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมใน
การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบรหิาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกบัภารกจิ 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทำงานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทกัษะด้าน IT  ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

4. การพัฒนาผู้บริหารใหม้ีภาวะผู้นำ มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ให้ความสำคัญกบับุคลากรควบคู่ไป
กับประสิทธิภาพของงาน  
 

4.1 การพัฒนาผู้บรหิารใหม้ีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รบัการพัฒนา 

4.2 จัดให้มรีะบบการสอนงาน (Coaching) เพือ่
พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

4.2.1 จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการ
สอนงาน 

5. การพฒันาระบบสร้างแรงจงูใจเพือ่รกัษา
บุคลากรที่มปีระสทิธิภาพสูงไว้  

5.1 มรีะบบการรกัษาบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสงู 
เช่น Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสงูที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้ 

6. พัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู ้ 6.1.1 ระดบัความสำเรจ็ของจัดทำ แผนการจัดการ
ความรู้ 

6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รบัการ
รวบรวม 

6.2.1 จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

6.3 มกีารเผยแพร่องค์ความรูท้ี่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

6.3.1 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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4.  ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปรง่ใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

1.2 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 

5.  คณุภาพชีวิตและ
ความสมดลุระหว่างชีวิต
กับการทำงาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
 

1.1 การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของบุคลากร รวมทัง้
มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

1.2 การสง่เสรมิและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการสง่เสรมิและสนบัสนุน
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสำเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
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