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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง 

 วิสัยทัศน์ 
แก้ปัญหาท้องถิ่น ดินแดนแห่งอารยธรรม เลิศล้ําภูมิปัญญา พัฒนาตําบลวัง 

 พันธกิจ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลังให้สอดรับกับอํานาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจาย
อํานาจจากรัฐบาล 
8. การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 

 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 5 เปูาประสงค์ ดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง 

2. พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค 
3. การจัดระบบผังเมือง 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร 
3. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
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ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
  4. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชย์กรรม 

3. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
3. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
4. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
5. ปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์ 
6. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1. พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านท่องเที่ยว 
3. พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย 

5. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมบําบัดฟ้ืนฟูและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน 
3. การส่งเสริม การศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาท้องถิ่น 
2. พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

 
เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดอัตราความเสี่ยง

ทางรายได้ของเกษตรกรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ 
  2. ส่งเสริมประชาชนทุกเพศ วัย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สมบูรณ์ แข็งแรงและพัฒนา
จิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. แก้ไขและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
  4. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  5. ส่งเสริมให้ชุมชนได้บริหารจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง โ ดยใช้หลัก 3 ห่วง คือ                           
1. พอประมาณ 2. มีเหตุผล 3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และ 2 เงื่อนไข คือ มีความรู้ และคุณธรรม 
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บทที่ ๒ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลวัง ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว ประกอบด้วย 
 มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้อบต. บรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ๒) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกล่าวคือ “กําลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกําลังคน
และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
 ๓) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือดึงดูดให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อความคงอยู่และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 
 ๔) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
 หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๑) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายและกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่ืน ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 
 ๒) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัยและนํามาใช้
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
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 ๓) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า 
(Value for Money) 
 ๔) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการเพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
 หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการหรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจํา เป็น
ต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ 
 ๒) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 ๓) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของส่วนราชการ 
 4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและจัดลําดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่  เพียงใด นอกจากนี้ 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง 
 1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน 
 ๒) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกําหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ 
 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย 
แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐดังนี้ 
 1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
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แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที ่โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว 
 ๒) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมายซึ่งมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
 ๓) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและให้ระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองและให้กําลังคนมีความพร้อมที่ จะขับเคลื่อน
ส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
 มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทําให้ส่วน
ราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล สอดคล้องกับมติิในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่มากน้อยเพียงใด หากยัง
ไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้วส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 
๕ มิต ิ
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลวัง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลวัง ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 1.แต่งตั้งคณะท างาน 

  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวัง ได้แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM  
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการจัด
องค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 
      1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัง   ประธานกรรมการ 

      2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวัง   กรรมการ 

     3. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลวัง กรรมการ 

     4. นักทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบลวัง กรรมการ 

  คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
     1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลวัง 

     2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร 

     3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

     4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 

      5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 2. ประชุมคณะท างาน 
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวัง ทั้งหมด ดังนั้น ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้มีการประชุม
คณะทํางานเ พ่ือทบทวนเปูาหมาย  แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล             
พร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล 
การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางานส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก 
ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามท่ีได้กําหนดไว้ 
 ๓. คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 
 ๓.๑ การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  และศึกษาข้อมูลที่ ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ เกี่ยวข้อง            
การประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR 
และการวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๓.๒ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการบรรลุ
เปูาหมายและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
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  ๓.3 การกําหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผล    
การปฏิบัติงานของแต่ละเปูาประสงค ์
 ๓.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทําแผนงาน / 
โครงการรองรับ 
  ๓.๕ การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายกอบต. 
 ๓.๖ การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน / 
โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ 
 ๓.๗ การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป 
 ๔. การด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
  ๔.1 คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้
กําหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่ง คือพัฒนาให้เป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของอบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลวัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการนําการจัดการ
ความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสําเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว
คณะทํางานฯ ได้นําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
แผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 
 ๔.๑.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคล      
และการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง       
ในภายภาคหน้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญท่ีองค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน ๑-3 ปีข้างหน้าคือ
อะไร 

1.1 ด้านกระบวนงาน 

1. นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร
หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
2. มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษาเพราะจะทําให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลวัง ไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 

3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้น ๆ อย่างแท้จริง  เพ่ือที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 
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4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม 

5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 

8. กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 

10. ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 

11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น 

12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง ได้ในทุกด้าน   
ทุกกิจกรรม 

13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง 

15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง 

17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 

18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจและบริหาร
ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 

1.๒ ด้านบุคลากร 

1. พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ ๓ ประการ = เก่ง ดี สุข  
 เก่ง = มีความรู้ เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน               
มีความสามารถ มีทักษะศิลปะในการประสานงาน เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน
ราชการอ่ืน 

 ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ 

 สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน 

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

3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได ้

4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ  
5. เพ่ิมขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืน ๆ  
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 

7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
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8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นที่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ 

10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 

12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๑.๓ ด้านทรัพยากร 

1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 

3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย  ให้ทั้ง
ระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย และทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและเท่าเทียมกัน 
เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

1.4 ด้านลูกค้า / ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวัง 

1. องค์การบริหารส่วนตําบลวัง ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน  
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 

4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 

5. องค์การบริหารส่วนตําบลวัง จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร / บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
ตําบลวัง 

7. องค์การบริหารส่วนตําบลวัง รับฟังและนําความคิดเห็นของประชาชน มาใช้ในการดําเนินงาน 

 ประชาชนประชาชน 

1. ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการดําเนินงาน          
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง 

2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง  
ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง 

 ๒. อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดี
ยิ่ง ๆ ขึ้น  
จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่ 
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1. บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

2. การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน 

3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

5. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

6. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

7. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี / โท การศึกษาดูงาน 

8. เป็นหน่วยงานที่มี พ้ืนฐานการทํางานที่ดี  มีวัฒนธรรมการทํา งานที่สร้ างสรรค์  สามารถสร้าง               
ความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
9. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น 

10. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง 

สิ่งท่ีมุ่งเน้น 

1. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 

3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 

 ๓. อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

1. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิสัยทัศน์ ของ
บุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาความรู้เฉพาะต้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5. การสร้างองค์กรให“้ จิ๋ว แต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้มีคุณภาพ 

6. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและการนําไปใช้
ประโยชน์ 
7. บุคลากรทุกระดับมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

8. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์ 
9. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 

10. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 

11. สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

12. จัดสภาพแวดล้อมการทํางานและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทํางาน 

13. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจที่ได้รับ 
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 ๔. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมาหรือท่าน
คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน  
1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 

2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 

3. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Learning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคล 

4. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆอย่างสม่ําเสมอและเป็น
ปัจจุบัน 

5. มีการนิเทศงาน / การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ ที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

6. มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

7. การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 

8. สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน 

9. มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 

10. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 

11. การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 

12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส 

13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency)อย่างชัดเจนและเพียงพอ 

14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 ๕.๓.๒ จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
ล าดับ      ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 

7. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 

8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

10. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

11. การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
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13. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

15. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 

16. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

17. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 

18. บูรณาการแผนงาน / โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม และการเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 

20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

21. สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

22. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 

23. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่  ที่รับผิดชอบและงานภารกิจอย่าง       
มืออาชีพ 

24. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการและผู้ประเมิน เพ่ือให้สามารถ
ให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

25. กําหนดวิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 

26. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางานและ
บรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุข และงานบรรลุผล 

27. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และนํา
เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
28. การเพ่ิมสวัสดิ์การแรงจูงใจให้เหมาะสม 

29. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม 

 ประกอบกับข้อมูลที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็นที่
คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น 
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การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์และการก าหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 

1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 1. การจํากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออํานวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า 

3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ. 
4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 

5.ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะสมรรถนะ
เฉพาะตําแหน่ง 

6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากําลังที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่ต้องทํา
เพ่ือลดแรงต้าน 

 
 
 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดทําฐานข้อมูลอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Career Path) 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Career Path) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะสมรรถนะ
ในการทํางาน 

4. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒: การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการกิจ 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 

1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการวางแผน
อัตรากําลังและการปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
การกิจ 

1. ถูกจํากัดด้านอัตรากําลังจากการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2. มีภารกิจเพ่ิมขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถโอน (ย้าย) ไปอยู่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นหรือหน่ วยงานที่ มี
ความก้าวหน้ามากกว่า 

4. อัตรากําลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการถ่ายโอน 1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เป็นไป
ตามกรอบท่ีกําหนด 

2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการทํางานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคํ านึ งถึ ง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของอบต. ให้ความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนําไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 

2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 

3. ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
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สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน / โครงการเพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน T ของบุคลากร 

2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 2. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบเทคโนโลยี
จากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

4. กําหนดให้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่ งของสมรรถนะของทุก
ตําแหน่ง 

4. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงาน
บุคคลเพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน 

2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทําเป็น
ฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น ามีวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 

1. มีโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารที่หลากหลาย
ทั้งโครงการภายในและภายนอกรวมทั้งโครงการศึกษา
ดูงานต่าง ๆ 

1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อยให้
ความสําคัญกับการอบรมเพ่ือพัฒนา Competency ของ
ตนเอง 

2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ของกรมฯ อย่างสม่ําเสมอ 

๒. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม / ไม่ค่อย
น่าสนใจ 

๓. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผู้นําวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้นํา
การพัฒนาภาวะผู้นําวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

๑. พัฒนากระบวนการวิธีการเสริมสร้างผู้นําให้มี
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 

๒. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงาน
ควบคู่กันไป 

๒. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรม
ว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่จําเป็น
และต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

3. มีระบบการประเมินผู้บริหารโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่นผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา  มีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสอน
งาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับ
หน่วยงาน 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของข้าราชการ 
เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับตําแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานกับ
หน่วยงาน 

๒. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 
๓. ทัศนคติเดิม ๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการมี
ค่าตอบแทนน้อยไม่เหมาะสม จึงทําให้อยากย้ายไปสู่
หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ต่อเนื่องชัดเจนและ
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความต่อเนื่อง
ชัดเจน 

๒. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ทําระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสายงาน
และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ 
สามารถรักษาไว้ได้ 

๒. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

๒. ระดับความสําเร็จของการสร้างระบบสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
๒. มีโครงการด้านการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้วิธีการ
เดิม ๆ ทําให้ไม่น่าสนใจ 

๓. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างสม่ําเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์
ความรู้ขององค์กร 

๔. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๆ 

๔. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน 
๕ ค่านิยมในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
6. ไม่มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรมคุณธรรม
ของข้าราชการ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลในการ
ทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น 

2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

๒. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานจริยธรรม
ของกรม 

๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7: การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
เปิดโอกาสให้เด้าเนินการได้ 

1. ยังไม่ได้สําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของ สถ. และสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง (Function Cornpatency) ตามการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
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แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
๒. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ, 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง (Function Competency) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

 3. บุคลากรในหน่วยงาน ยังไม่เข้าใจระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น การประเมิน
สมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน 

1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ สถ. 
และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยเปิด
โอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดทํา 

1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหน่งที่
กําหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่   

๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

๒. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

๓. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

๓. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และการ
จัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8: พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
๑. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

๒. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ๒. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบเป็น
หมวดหมู่ 
๓. บุคลากรขาดความสนใจ 
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สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. ทําแผนการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ตาม
สํานัก / กองและบุคคล ให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่ 
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการเข้าถึง
องค์ความรู้ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดสรรความรู้ 
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม ๒. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

๓. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 9: การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน ๒. อํานาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็นส่วน

ใหญ่ 
๓. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ภาวะผู้นําไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกกลุ่ม 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้บุคลากรได้
แสดงออกและกล้าตัดสินใจ ๒. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา

ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการอย่างน้อย 1 โครงการ 

๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

๒. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา 
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สรุปปัจจัยหลักแหง่ความส าเร็จเพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. 
จัดท าฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
การสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า (Career  
Post) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

1. จัดทําฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรู้ทักษะสมรรถนะในการ
ทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การวางแผนอัตรากําลัง
และปรับอัตรากําลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน 
๒. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้
เป็นไปตามกรอบที่กําหนด 
3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
๔. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับ
วัฒนธรรม การทํางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 
๒. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหน่ง 
5. จัดทําแผนงาน / โครงการเพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้
เกดิระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ 
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการ  

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT 
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
 บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้

ข้อมูล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ 
ผู้นํา มีวิสัยทัศน์และ
พฤติกรรมของผู้บริหาร
ยุคใหม่ท่ีให้ความสําคัญ
กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ควบคู่กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา 
ภาวะผู้นําวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
๓. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency 
ที่จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
๔. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นํา
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
๕. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับ
การฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
เป็นผู้ประเมิน 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้นํา มีวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นํา
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ําเสมอ 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนว
ทางการดํารงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ / ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ําเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
6. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
7. คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝุาย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสํานัก / กอง ท้องถิ่นจังหวัด 
 
 
 

1. การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการของบุคลกรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการ 
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงไว้กับหน่วยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ต่อเนื่อง 
ชัดเจน และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืน
เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
อย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่ง
ข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง เช่น 
Talent Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
เสริมสร้างคุณธรรมการ
จริยธรรมให้แก่พนักงาน  
 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคล
ในการทํางาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็น
รูปธรรม 
๓. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรง
กับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับในระบบการ
ประเมินสมรรถนะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัด
อบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



23 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติท่ีรักการ
เรียนรู้ 
2. มีแผนการจัดการความรู้ 
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู้ 
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจาย
อยู่ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
๑๐ 
การพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 

1. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง 
2. ผู้บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดีส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลวัง 
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แบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มุ่งพัฒนาเพ่ือ“เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น 
ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน” 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๒. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ ๔.  พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความสําคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาอบต. ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
๒. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือข่าย 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
7. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร 

๓. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ 

10. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมให้อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตเพ่ือนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว 
8. ส่งเสริมให้บุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดํารงชีวิต 
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แบบฟอร์มรายงานแผนงาน / โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ ์

แบบฟอร์มรายการแผนงาน / โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความสอดคล้องเชิง

ยุทธศาสตร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากําลังให้เหมาะสม
กันข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลัง 
อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์
สภาพกําลังคนและจัดทํา
คุณลักษณะงานเฉพาะ
ตําแหน่ง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพ่ือติดตาม
ผลในระดับต่างๆ 
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับทราบผลการดําเนินการ
หรือปัญหาต่างๆ 

๒. จัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career  
Path) 

1. แผนงานการสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 
2. โครงการการให้
ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพ่ือติดตาม
ผลการดําเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก 

3. จัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่ง ที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 
 
 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 
 
 
 
 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
หลักและงานการเจ้าหน้าที่
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สํานักงานปลัดสอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 
2. การประเมินผลการจัดทํา
สมรรถนะ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้
นําความรู้และทักษะจากการ
อบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรม
ของบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 

5. ประชาสัมพันธ์และจัด
อบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลัง
การอบรมสัมมนา 

6. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับ
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตร
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การนําหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนําไปใช้ 

7. การส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 
 

ร้อยละของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
2. จํานวนผู้ผ่านการอบรม 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ ๒ 

 
1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากร
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทําฐานข้อมูล
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงาน / 
ฝุาย ในกองการเจ้าหน้าที่ 
บริษัทที่ปรึกษา 
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

2. จัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากร 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้รับการจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
การโทรศัพท์แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การส่งข้อความ 
เพ่ือแจ้งข้อมูลที่จําเป็น 
เร่งด่วน การจัดทําวารสาร
ข่าวการบริหารทรัพยากร
บุคคลการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ 
3. โครงการจัดทําคู่มือการ
บริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการ สถ. 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 3. การสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร  

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

1. แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

  

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์ กลุ่ม (Job 
Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการ
บริหารงานบุคคลของ
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด 
สํานักงานท้องถิ่นอําเภอ 

 1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
3. การนิเทศงาน 

2. การสร้างและปรับ
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมใน
การทํางานให้ทํางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 
 
 

ระดับความสําเร็จในการ
สร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน ์ค่านิยม 
วัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับการกิจ 

1. โครงการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การจัดโครงการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไปอบรม
กับหน่วยงานอื่น ๆ 
3. การประชุมเพ่ือติดตาม
ผล 



30 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 3. การพัฒนาความรู้และ

ทักษะด้าน IT ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน 
IT แก่บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มี
ภาวะผู้นํามีวิสัยทัศน์ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
การพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ 
2. โครงการพัฒนา
ข้าราชการตามหลักสูตร
นายอําเภอ หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง ฯลฯ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลผู้บริหารที่
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาวิสัยทัศน์ 
2. การประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินโครงการ 

๕. จดัให้มีระบบการสอน
งาน (Coaching) . เพื่อ
พัฒนาภาวะผู้นําและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
 
 

จํานวนบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการสอน
งาน 

1. แผนงานการสร้างระบบ
การสอนงานในหน่วยงาน 
(Coaching) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 สํานักปลัด 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
๒. การปรับปรุงและพัฒนา 

6. มีระบบการรักษา
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent Management 

ร้อยละของบุคคลากรที่มี
สมรรถนะสูงที่สามารถรักษา
ไว้ได้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพสูง 
2. โครงการส่งข้าราชการ
เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร
ของสถาบันหน่วยงาน
ภายนอก 
3. โครงการพัฒนาและ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผล
กลุ่มเปูาหมาย 
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  7. หน่วยงานมีแผนการ

จัดการความรู้ 
ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนการจัดการความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 

8. องค์ความรู้ที่กระจัด
กระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
การรวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยที่เก่ียวข้อง 

9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1. การเผยแพร่องค์ความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 
 
 

มิติที่ 4 
ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดทํา
มาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพ่ือ
กระตุ้นให้ภาคประชาชน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งเบาะแสเฝูาระวังทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
แจ้งเบาะแสเฝูาระวังทุจริตฯ 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 
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 2. มีการจัดทํารายละเอียด

มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํามาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากร 

1. แผนงานการจัดทํา
มาตรฐาน จริยธรรมของ 
บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรม 

3. ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลของ
โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนสวัสดิการของ
บุคลากร กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1. โครงการจัดทําแผน
สวัสดิการบุคลากร กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2. การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จใจการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 

 



33 
 

1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรา กําถัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลัง 

1.2 จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 

2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะฯ ประจําตําแหน่ง ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคล สถ. 

2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนา
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 3.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
วะผู้นําให้กับข้าราชการอย่างน้อย 1 
โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นํา 

2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัด
ฐานข้อมูลบุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การจดัทําเป็นฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
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3. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับการกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกันการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1  ระดับความสําเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการทํางานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน  IT  
ของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้าน IT 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ให้ความสําคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับ
ประสิทธิภาพ 

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กันไป 

4.2.1  จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงเช่น Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
ที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้ 

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

6.1 หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา 
แผนการจัดการความรู้ 

6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม 

6.2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
 
 
 
 

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 
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๔. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีความโปร่งใส 

1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามคํานิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทํางาน 
 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 
 

1.1  การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ําเสมอ 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สวัสดิการของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1.2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

1.2.1  ระดับความสําเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการ ทํางานของบุคลากร 

1.3.1  ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางาน 


