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  องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมทอ้งถ่ินให้มีความ
เขม้แข็งในทุกดา้น เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้ริง  ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายดา้น โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหน่ึงท่ี
จะขาดการพฒันาไม่ได ้และถือเป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัยุทธศาสตร์และพนัธกิจให้ประสบความส าเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางเอาไว ้
 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน ไดจ้ดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึน โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จ 5 ดา้น ท่ีส านกังาน ก.พ. ก าหนด ไดแ้ก่  

1.ความสอดคลอ้งเชิงกลยทุธ์  
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.ความพร้อมรับผดิชอบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน และหลกัเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์               
พนัธกิจ   ดงันั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ี
สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงไดด้ าเนินการจดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเนน้ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารทรัพยากรบุคคลไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จะน าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดรั้บการ
จดัท า เพื่อเป้าหมายส าคญัในการผลักดัน พฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาต าบลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื”  

 
คณะท างานการจดัการความรู้ในองคก์ร KM 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 

ค ำน ำ 
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วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  

 วสัิยทศัน์ 
              “ การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  ประชาชนมีความรู้ทนัสมยั  สุขภาพร่างกายแขง็แรงแหล่งน ้า
สะอาดพอเพียง  สังคมสงบสุข  ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพิษ  แสงสวา่งอยา่งทัว่ถึง ” 

 พนัธกจิ 
 พนัธกิจท่ี  1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอ
กบัความตอ้งการของประชาชนตามศกัยภาพของ อบต.  ควบคู่กบัการวางผงัเมืองท่ีดี 

พนัธกิจท่ี  2  สร้างระบบการบริหารจดัการน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ    
 พนัธกิจท่ี  3  สร้างเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็   สมดุลและย ัง่ยนื   โดยเนน้ดา้นการเกษตรกรรม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ใหเ้ป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร 
 พนัธกิจท่ี  4  พฒันาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   ในงานดา้นสังคม
สงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 
 พนัธกิจท่ี  5  ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์ส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใหค้งอยู่
คู่ทอ้งถ่ิน 
              พนัธกิจท่ี  6  สร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ทรัพยากรป่าไม ้ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ความอุดมสมบูรณ์  พฒันาแหล่งท่องเท่ียว  ส่งเสริมการเช่ือมโยงการท่องเท่ียว  และ
พฒันาการกีฬา 
              พนัธกิจท่ี  7  พฒันาและส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในดา้นการเมือง   การบริหาร  การปกครอง   และ
การมีส่วนร่วมใหก้บัประชาชน 
    

 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ 8 เป้าประสงค ์และ 14 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนให้มี

สมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  ระบบบริหารราชการของ อบต. 
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามหลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี 

1.1  พฒันาการบริหารจดัการตามหลกัเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 
1.2  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ อบต. อยา่งเป็นระบบ 

บทท่ี 1 
บททัว่ไป 
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1.3  น าการจดัการความรู้มาใชใ้นการพฒันาองคก์ร 
2.  บุคลากร อบต. มีความเป็นมือ
อาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบติังาน 

2.1  พฒันาสมรรถนะบุคลากร อบต. ใหมี้ขีดความสามารถสนองตอบ
ต่อยทุธศาสตร์จงัหวดั  
2.2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังานของบุคลากร อบต.  

3.  อบต. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 

3.1  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ อบต. ส าหรับใช้
สนบัสนุนการปฏิบติังานตามภารกิจของ อบต. 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การเพิม่ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพฒันาต าบล 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  อบต. มีการบริหารจดัการท่ีดีและมีการใหบ้ริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน 

1.1  ส่งเสริมการบริหารจดัการของ อบต. ตาม
หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี.  
1.2  พฒันาศกัยภาพของ อบต. ใหส้ามารถสนองตอบ
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  
1.3  ศึกษา วจิยั และติดตามประเมินผลเพื่อพฒันา 
อบต. 

2.  อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการ
งบประมาณ การเงิน การคลงัใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง 

2.1  พฒันาระบบการบริหารจดัการงบประมาณการเงิน 
การคลงั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.  บุคลากรของ อบต. มีศกัยภาพในการปฏิบติังาน 3.1  พฒันาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ใหส้ามารถ
ส่งมอบบริการสาธารณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. อบต. สามารถใชภ้าคีเครือข่ายใหเ้ขา้ร่วมเป็น
หุน้ส่วนการพฒันาต าบลเมืองโดน 

1.1  สร้างกลไกใหภ้าคีเครือข่ายการพฒันาเขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของ อบต. 
1.2  เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร อบต. 
และการสร้างและใชภ้าคีเครือข่าย  

2.  อบต. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากประชาชน 2.1  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกถึงผลงานท่ีโดดเด่น
ของ อบต. 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้จดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซ่ึงกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว 
ประกอบดว้ย 
       มิติท่ี 1  ความสอดคลอ้งเชิงยทุธศาสตร์ 
       มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 4  ความพร้อมรับผดิดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 5  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน  
        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การท่ีส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดงัต่อไปน้ี 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนให ้อบต. บรรลุพนัธกิจ เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
   2) มีการวางแผนและบริหารก าลงัคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลงัคนมีขนาด
และสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลงัคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องวา่งดา้นความตอ้งการก าลงัคน
และมีแผนเพื่อลดช่องวา่งดงักล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้
ไดม้าพฒันาและรักษาไวซ่ึ้งกลุ่มขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานท่ีมีทกัษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจ าเป็นต่อความคง
อยูแ่ละขีดความสามารถในการแข่งขนัของส่วนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดบั รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเน่ืองในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากน้ียงัรวมถึงการท่ีผูน้ าปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บั
ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังาน ทั้งในเร่ืองของผลการปฏิบติังานและพฤติกรรมในการท างาน 
        มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพฒันา การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตอ้งและทนัเวลา (Accuracy and Timeliness)   

บทที ่2 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
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      2) มีระบบฐานขอ้มูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอ้ง เท่ียงตรง ทนัสมยั 
และน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการไดจ้ริง 
      3) สัดส่วนค่าใช้ จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะทอ้นผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุม้ค่า (Value for Money)   

    4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 

         มิติที่  3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิด
ผลดงัต่อไปน้ี   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการและผูป้ฏิบติังาน
ซ่ึงจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พนัธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพฒันาขา้ราชการและ
ผูป้ฏิบติังานใหมี้ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุม้ค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถจ าแนกความแตกต่างและจดัล าดบัผล
การปฏิบติังานของขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานซ่ึงเรียกช่ืออ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากน้ี 
ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงระหวา่งผลการปฏิบติังานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกบัความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

        มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การท่ีส่วนราชการ
จะตอ้ง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการดา้นวินยั โดยค านึงถึงหลกัความสามารถและผลงาน หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม และ
หลกัสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ี จะตอ้งก าหนดให้
ความพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูใ่นทุกกิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ  
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         มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การท่ีส่วนราชการมี
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของขา้ราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ดงัน้ี 
     1) ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน 
และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงจะส่งเสริมให้ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานไดใ้ช้ศกัยภาพอย่างเต็มท่ี โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใชชี้วติส่วนตวั  
     2) มีการจดัสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาคบงัคบัตาม
กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการ  
      3) มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กบัขา้ราชการและ
บุคลากรผูป้ฏิบติังาน และให้ระหวา่งขา้ราชการ และผูป้ฏิบติังานดว้ยกนัเอง และให้ก าลงัคนมีความพร้อมท่ีจะ
ขบัเคล่ือนส่วนราชการใหพ้ฒันาไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีตอ้งการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วย
ท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลอ้งกบัมิติในการประเมินดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด หากยงัไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดงักล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการ
จะตอ้งมีการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกบัมิติการประเมินดงักล่าว และเป็นการ
ยกระดบัประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลไดต้ามหลกัเกณฑ์และ
กรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิติ 
 

 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ด าเนินการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี
 1.  แต่งตั้งคณะท างาน 

เน่ืองดว้ยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานการจดัการความรู้ในองคก์ร 
KM  ตามค าสั่ งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ท่ี   88/2562 เม่ือ 27 มกราคม 2562  ซ่ึงคณะท างาน
ประกอบดว้ย 
 1.  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   ประธานกรรมการ 
 2.  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   กรรมการ 

บทที ่3 
ขั้นตอนจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
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3.  หวัหนา้ส่วนราชการ/กององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน กรรมการ 
4.  นกัทรัพยากรบุคคลองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  กรรมการ/และเลขาฯ  

  คณะท างานมีหน้าทีด่ังนี้ 
1. ด าเนินการจดัท าแนวทางการจดัความรู้ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
2. จดัท าแผนจดัความรู้ในองคก์ร 
3. ด าเนินการและติดตามความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พฒันา ปรับปรุงแกไ้ข และสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพนัธ์การจดัความรู้ในองคก์รและด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
1. ประชุมคณะท างาน 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน ทั้งหมด ดงันั้น ในการปรับปรุงแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงได้
มีการประชุมคณะท างาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนด าเนินการ การปฏิบติัตามแผน การติดตามประเมินผล
พร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ท่ีได้จากการด าเนินการตามแผนท่ีผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการ
ประเมินผล การสรรหา การสร้างความกา้วหน้าในการท างาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้าง
แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์                 
พนัธกิจ  ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

3.  คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 
โดยมีขอ้สรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดงัน้ี 

3.1  การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสียและผูเ้ก่ียวขอ้งการประเมินสถานภาพ
และผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่าง
ระหว่างความส าคญัของประเด็นทิศทางความต้องการกบัผลการปฏิบติังานด้าน HR และการวิเคราะห์แรง
เสริม-แรงตา้นของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.2  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการบรรลุ
เป้าหมาย และจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นยทุธศาสตร์  

3.3  การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวช้ีวดัผลการ
ปฏิบติังานของแต่ละเป้าประสงค ์

3.4  การจดัท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจดัท าแผนงาน/โครงการ
รองรับ 
                   3.5 การขออนุมติัแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อ นายก อบต.   
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     3.6  การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ 
ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
                   3.7  การด าเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบติังานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการด าเนินการคร้ังต่อ ๆ ไป  
 

 4.  การด าเนินการตามขั้นตอนทีก่ าหนดไว้  

              4.1  คณะท างานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซ่ึงได้ก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาสามปี และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงท าให้เห็น
ทิศทางของการพฒันาท่ีจะตอ้งมีการจดัระบบงานใหมี้ระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นธรรม มีการพฒันาบุคลากรให้ตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของ อบต. การ
สร้างให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยการน าการจดัการความรู้ (KM) มา
ใช้ในการพฒันาองค์กร รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน บรรลุถึงความส าเร็จ จึงตอ้งมีการจดัระบบการบริหารงาน
บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองคก์รท่ีมีความสามารถตามวสิัยทศัน์ดงักล่าว คณะท างานฯ ไดน้ า
ผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้ง จากการสัมมนาเชิงปฏิบติัการการ
จดัท าแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการ
ระดมความคิดเห็นดงักล่าวประกอบดว้ย 
  4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นทา้ทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วเิคราะห์ทิศทางความคาดหวงัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ในภาย
ภาคหนา้ ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 
 

 
 
1.1 ด้านกระบวนงาน  
1 น าเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจดัเก็บข้อมูล การฝึกอบรม

บุคลากร หรือความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานท าใหส้ามารถท างานทดแทนกนัได ้
2 มีประมวลค าถาม-ค าตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะท าให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองโดนไม่ตอ้งเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3 การออกประกาศ/ขอ้ปฏิบติัตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจน วิธีปฏิบติัชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม 

ช้ีแจงให้ พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง และพนักงานจา้งเขา้ถึงหลกัตามเจตนารมณ์ของผูอ้อกประกาศ/
ขอ้บงัคบันั้นๆ อยา่งแทจ้ริง เพื่อท่ีจะถ่ายทอดใหก้บัผูป้ฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริงดว้ย 

4 การออกประกาศ/ขอ้ปฏิบติัต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผูป้ฏิบติัไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมี                     
ส่วนร่วม  

1. เป้ำหมำยสงูสดุหรือผลสมัฤทธ์ิท่ีส ำคญัท่ีองคก์รต้องกำรให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้ำงหน้ำ คืออะไร 
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5 ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการท างานและบูรณาการกบัทุกภาคส่วน 
6 จดัระบบการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นวชิาการและเทคโนโลย ี
7 มีระบบฐานขอ้มูลในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั และเพียงพอ 
8 กระจายอ านาจดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ความคล่องตวัในการปฏิบติังานมากข้ึน 
9 สร้างเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพขา้ราชการท่ีชดัเจน 
10 ลดขั้นตอนการท างานใหมี้ความรวดเร็ว กระชบั ถูกตอ้ง 
11 กระจายอ านาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละระดบัมากข้ึน 
12 ส่งเสริมให้พนกังานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตวัแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง ไดใ้น

ทุกดา้น ทุกกิจกรรม  
13 มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได ้
14 มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเนน้ระบบคุณธรรม เช่น การคดัเลือกคนเขา้รับการฝึกอบรม   ในหลกัสูตร

ต่างๆ การคดัเลือกคนเขา้สู่ต าแหน่ง 
15 กระบวนงานมีความชดัเจน และสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
16 ขา้ราชการเขา้ใจบทบาทความเช่ือมโยงกระบวนงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนงานตนเอง 
17 ปริมาณคนตอ้งเหมาะสมกบัปริมาณงาน 
18 มีระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอ้งแม่นย  า สามารถน าไปประกอบการตดัสินใจ   และบริหาร

ราชการไดอ้ยา่งชดัเจน รวดเร็ว 
 

1.2 ด้านบุคลากร 
1  พฒันาใหบุ้คลากรมีคุณสมบติั 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

        เก่ง =  มีความรู้เป็นท่ียอมรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วนราชการอ่ืน มีความ 
สามารถ มีทกัษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นท่ียอมรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วน 
ราชการอ่ืน 
            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผดิชอบ   
            สุข =   ใชชี้วติอยา่งพอเพียงเป็นตวัอยา่งแก่บุคคลอ่ืน ๆ ในส านกังาน 

2 บุคลากรตอ้งมีความรู้ ความช านาญ และเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดบัจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการน า IT เขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน 

3 บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบติังานให้แก่
บุคคลอ่ืน ๆ ได ้

4 การรักษาบุคลากรในองคก์ร (Retention) โดยมีส่ิงจูงใจ เช่น การก าหนด Career Path การจดัสวสัดิการต่าง ๆ   
5 เพิ่มขวญัก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร ในการปฏิบติังานตามภารกิจ ในดา้นต่างๆ เช่น สวสัดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ 

ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
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6 จดัหาทรัพยากรในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรอยา่งเพียงพอ 
7 เพิ่มบุคลากรท่ีมีทกัษะเฉพาะดา้น 
8 บุคลากรมีการให้บริการท่ีดีกบัผูท่ี้มาติดต่อ และเป็นพี่เล้ียงให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
9 บุคลากรมีความหลากหลายในดา้นประสบการณ์  
10 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
11 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12 บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปล่ียนแปลง 
13 ยดึระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

 

1.3 ด้านทรัพยากร 
1 มีการพฒันา IT ท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2 น าเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาปรับใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
3 มีการจดัสรรสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจอยา่งเพียงพอและทนัสมยั 

ใหท้ั้งระดบัจงัหวดั อ าเภอ โดยค านึงถึงสภาพพื้นท่ีในการปฏิบติังาน 
4 สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศใหมี้ความทนัสมยัและท าใหก้ารเขา้ถึงสารสนเทศท าไดง่้ายและ 

เท่าเทียมกนั เพื่อประหยดัทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5 น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อลดปริมาณการใชว้สัดุครุภณัฑ์ 

 
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
1 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ในการ

บริหารงาน 
2 สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง

แทจ้ริง 
3 บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยดั และคุม้ค่า 
4 สามารถใหบ้ริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จะตอ้งด าเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6 มีระบบการเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร/บุคลากรทอ้งถ่ินให้เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ 

ในการพฒันาต าบลเมืองโดน 
7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน รับฟัง และน าความคิดเห็นของประชาชนมาใชใ้นการด าเนินงาน 
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1.5  ประชาชน 
1 ประชาชนให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม การสร้างจิตส านึก และการเขา้ร่วมในการด าเนินงาน    ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
2 ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เมืองโดนท างานไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
3 ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เมืองโดน 
  
 
         

จุดแข็งหรือส่ิงทีด่ีทีอ่งค์กรมีอยู่ 
1 บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคล  การเงิน  การคลงั  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 
2 การเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถ่ิน ให้แก่

ประชาชน 
3 มีสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินใหค้วามรู้แก่ขา้ราชการกรมและพนกังานทอ้งถ่ิน และเป็นท่ี 

ยอมรับจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4 มีเครือข่ายการปฏิบติังานครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ 
5 มีขอ้ระเบียบกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน 
6 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากร 
7 มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้

ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
8 เป็นหน่วยงานท่ีมีพื้นฐานการท างานท่ีดี มีวฒันธรรมการท างานท่ีสร้างสรรค์ สามารถสร้างความ

เปล่ียนแปลงใหก้บัองคก์รได ้
9 มีขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกวา่หน่วยงานอ่ืน 
10 ขา้ราชการมีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถท างานไดห้ลายต าแหน่ง 
 

ส่ิงทีมุ่่งเน้น 
1 การเป็นองคก์รหลกัในการส่งเสริมพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2 เป็นหน่วยงานท่ีค่อนขา้งมีความคล่องตวัสูง เป็นองคก์รขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปล่ียน 
3 มีการน าระบบไอทีมาเช่ือมโยงเครือข่ายทัว่ประเทศ 

2.อะไรบ้ำงท่ีเป็นจดุแขง็หรือส่ิงท่ีดีท่ีองคก์รมีอยู่และอยำกรกัษำไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดีย่ิงๆ ขึ้น 
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1 การส่งเสริมการจดัการความรู้ขององคก์ร 
2 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถท างานทดแทนกนัได ้
3 สร้างผูบ้ริหารทุกระดบัใหเ้ป็นผูน้ าในการบริหารเปล่ียนแปลง รวมทั้งปรับเปล่ียนทศันคติ  

วสิัยทศัน์ ของบุคลากรในองคก์รใหพ้ร้อมรับต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง 
4 พฒันาความรู้เฉพาะดา้นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
5 การสร้างองคก์รให ้“จ๋ิวแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหมี้คุณภาพ 
6 การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลใหค้รอบคลุมและง่ายต่อการเขา้ถึงและ                         

การน าไปใชป้ระโยชน์ 
7 บุคลากรทุกระดบั มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
8 มีการพฒันาขา้ราชการอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปในยคุโลกาภิวฒัน์ 
9 การสร้าง Service Mind ใหบุ้คลากร “ยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจใหบ้ริการ ประสานประโยชน์” 
10 สร้างและพฒันาขา้ราชการใหมี้ความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
11 สร้างจิตส านึกใหข้า้ราชการในทุกระดบัเป็นขา้ราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12 จดัสภาพแวดลอ้มการท างาน และสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหก้บับุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
13 บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีไดรั้บ 
 

 
 
 
 
1 ยดึหลกัสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 
2 พฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหมี้การปรับเปล่ียนวฒันธรรมการท างาน 
3 ผลกัดนัใหเ้กิดบรรยากาศการท างานในลกัษณะ Leaning Organization โดยใชร้ะบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
4 มีการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลผา่นช่องทางต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ                                 

และเป็นปัจจุบนั 
5 มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลสมยัใหม่    

ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6 มีการจดัท าฐานขอ้มูลบุคคลท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั โดยท่ีขา้ราชการสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองผา่น

เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

3. อะไรบ้ำงท่ีเป็นส่ิงท้ำทำยหรือส่ิงท่ีต้องปรบัปรงุเพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององคก์รประสบ
ผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยสูงสดุท่ีคำดหวงั 

4. อะไรท่ีหน่วยงำนบริหำรทรพัยำกรบคุคลควรจะท ำ แต่ไม่ได้ท ำในช่วงท่ีผ่ำนมำหรือท่ำน 
   คำดหวงัให้หน่วยบริหำรทรพัยำกรบคุคลสนับสนุน 
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7 การก าหนดเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ  ควรมีความชดัเจนโดยก าหนดแผนไวล่้วงหนา้ 
8 สร้างขวญัก าลงัใจ สวสัดิการ ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การแต่งตั้ง (ยา้ย) การอบรมศึกษาดูงาน 
9 มีการก าหนดเส้นทางความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน เพื่อสร้างหลกัประกนัและแรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากร 
10 สร้างผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูน้ าในการบริหารเปล่ียนแปลง 
11 การรักษาคนในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพใหอ้ยูก่บัหน่วยงาน (Retention) 
12 การปรับปรุงเร่ืองสวสัดิการ  เช่น  เร่ืองเงินโบนสั 
13 มีแผนในการพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสมรรถนะ (competency) อยา่งชดัเจนและเพียงพอ 
14 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
        

4.1.2  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวงัแล้วจึงได้ก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1 การสร้างการตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2 การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 
3 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
4 พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
5 การพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 
6 การส่งเสริมคุณภาพชีวติขา้ราชการ 
7 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรใหเ้หมาะสมกบัหลกัสมรรถนะ 
8 การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นเศรษฐกิจฐานรากและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  อยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 
10 การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
11 การพฒันาศูนยช่์วยเหลือวชิาการใหเ้ป็นศูนยก์ารบริหารจดัการความรู้ 
12 การวางแผนอตัราก าลงัและปรับอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 
13 การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว ้
14 การพฒันาภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหต้รงกบัสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
16 พฒันาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจ าเป็นในการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17 ก าหนดระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิปฏิบติัแนวทางในการด าเนินงานใหช้ดัเจน 
18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการท างานขององค์กรโดยเน้นการท างานเป็นทีม และการเป็น
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ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

19 พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุ้คลากรมีสมรรถนะตรงกบัภารกิจ 
20 พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
21 สร้างระบบ  Logistic เพื่อใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22 สนบัสนุนใหบุ้คลากร ด าเนินการตามมาตรฐานการจดับริการสาธารณะ 
23 พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกบังานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและงาน
ภารกิจอยา่งมืออาชีพ 

24 พฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานทั้งในส่วนของเคร่ืองมือ วธีิการ และ  ผูป้ระเมิน เพื่อให้
สามารถใหส่ิ้งตอบแทนตามผลการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง      

25 ก าหนด วธีิการ วธีิปฏิบติั แนวทางในการด าเนินงานใหช้ดัเจน 
26 สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก พฒันาระบบการท างาน และ

บรรยากาศของการท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การท างานอย่างมีความสุข และงาน
บรรลุผล 

27 พฒันาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจดัการความรู้ (KM) คลงัขอ้มูลความรู้และน า
เทคโนโลยมีาใชส้ร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

28 การเพิ่มสวสัดิการแรงจูงใจใหเ้หมาะสม 
29 การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหท้  างานแบบมีส่วนร่วม 

 

               ประกอบกบัขอ้มูลท่ีงานบริหารงานบุคคล ไดด้ าเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบ้ริหาร
พนกังานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ในการประชุมประจ าเดือน ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นมี
ประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกบัการระดมความคิดเห็นขา้งตน้  
      
                             การวเิคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิทีต้่องการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามหวงัและสนบัสนุน 1. การจ ากดังบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยในการสร้างความกา้วหนา้ 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.  
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  4. มาตรการจ ากดัก าลงัคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้ทกัษะสมรรถนะเฉพาะ

ต าแหน่ง 
 6. ขาดฐานขอ้มูลอตัราก าลงัท่ีเป็นปัจจุบนั 
 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1. จดัท าฐานขอ้มูลอตัราก าลงัใหเ้ป็นปัจจุบนั 1. จดัท าแผนสร้างเส้นทางความกา้วหนา้ใหช้ดัเจน (Career 

Path) 
 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อสร้างความกา้วหนา้

ในอาชีพ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. จดัท าฐานขอ้มูลบุคคลให้ถูกตอ้งเป็น
ปัจจุบนั 

1. ระดบัความส าเร็จในการจดัท าฐานขอ้มูลบุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลงัให้
เหมาะสมกบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนั 

2. ระดบัความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง  
    และอตัราก าลงั 

3. จดัท าแผนสร้างเส้นทางความกา้วหนา้ให ้  
   ชดัเจน (Career Path) 

3. ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนสร้าง 
   เส้นทางความกา้วหนา้ 

4. จดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ  
   สมรรถนะในการท างาน 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจดัท าสมรรถนะ 
    ประจ าต าแหน่ง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอตัราก าลังและปรับอัตราก าลงัให้เหมาะสมกบัภารกจิ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญักบัการวางแผน
อตัราก าลงัและการปรับอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

1. ถูกจ ากดัดา้นอตัราก าลงัจากการปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะยอมรับการ 
    เปล่ียนแปลง 

2. มีภารกิจเพิ่มข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
   ภารกิจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 3. บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ โอน (ยา้ย)  
    ไปอยูอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือ 
    หน่วยงานท่ีมีความกา้วหนา้มากกวา่ 

 4. อตัราก าลงัไม่เพียงพอกบัภารกิจและปริมาณ 
   งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1. เพิ่มอตัราก าลงัผูป้ฏิบติังานตามภารกิจการ   
   ถ่ายโอน 

1. จดัท าและปรับปรุงแผนอตัราก าลงัท่ีสอดคลอ้ง 
   กบัความเป็นจริงตามภารกิจหนา้ท่ี 

2. บริหารอตัราก าลงัและปรับอตัราก าลงัให ้
    เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด 

2. จดัใหมี้กระบวนการสร้างและปรับวฒันธรรมการท างาน
ของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารราชการแนวใหม่ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1. สร้างและปรับกระบวนทศัน์ วฒันธรรมใน
การท างานใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารราชการ
แนวใหมแ่ละเหมาะสมกบัภารกิจ 

1. ระดบัความส าเร็จในการสร้างและปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์ วฒันธรรมในการท างานใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคลอ้ง
กบัการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่โดย 
 ค  านึงถึงวฒันธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
ค านึงถึง  วฒันธรรมความคิดของบุคลากร 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                                       ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.ผูบ้ริหารและบุคลากรของ อบต. ให้
ความส าคญั 

1. บุคลากรขาดความรู้และทกัษะในการน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

2. มีการบริหารงานโดยใชข้อ้มูล
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ  

2. ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่งเพียงพอ 

 3. ตอ้งพึ่งพาระบบเทคโนโลยจีากภายนอก 
ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 

1. ตอ้งพฒันาความรู้ทกัษะดา้น IT อยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 

1. จดัท าแผนงาน/โครงการเพื่อสนบัสนุนและ 
   ส่งเสริมตามความตอ้งการดา้น ITของบุคลากร 

2. ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ
อยา่งเพียงพอ 

2. ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัและผลกัดนัใหเ้กิดระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดแ้ทจ้ริง 

3. รัฐบาลตอ้งมีนโยบายลดการพึ่งพา
ระบบเทคโนโลยจีากภายนอก 

3. จดัท ามาตรฐานของฐานขอ้มูลสารสนเทศใหค้รอบคลุมทุก
ภารกิจของ อบต. 

4. ก าหนดใหค้วามรู้ ความสามารถดา้น 
    เทคโนโลยแีละสารสนเทศเป็นส่วน
หน่ึงของสมรรถนะของทุกต าแหน่ง 

4. การจดัท าฐานขอ้มูลกลางในดา้นการบริหารงานบุคคลเพื่อ
สะดวกในการเรียกใชข้อ้มูล 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. พฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT ของบุคลากร 
   อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และ
ทกัษะดา้น IT  

2. จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ 
   ปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บการจดัท า 
    เป็นฐานขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
    ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวสัิยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที ่                               
ให้ความส าคัญกบับุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กบัประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝึกอบรมส าหรับผูบ้ริหารท่ี 
   หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก  
   รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1. ผูบ้ริหารบางส่วนท่ีเขา้รับการฝึกอบรมไม่ค่อย 
   ใหค้วามส าคญักบัการอบรม เพื่อพฒันา  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบติั 
    ราชการโดยใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการ 
    ตามยทุธศาสตร์ของกรมฯ อยา่งสม ่าเสมอ  

2. หลกัสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/  ไม่ค่อย
น่าสนใจ 

 3. ยงัไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพฒันาภาวะ
ผูน้ า วสิัยทศัน์ และพฤติกรรมของผูบ้ริหารอยา่งเป็น
รูปธรรม 

 
ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 

1. จดัใหมี้ระบบการประเมินผลการพฒันาภาวะ 
   ผูน้  าการพฒันาภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ อยา่งเป็น 
   ระบบและต่อเน่ือง 

1. พฒันากระบวนการ วธีิการเสริมสร้างผูน้ าใหมี้ 
   คุณลกัษณะของผูบ้ริหารยคุใหม่ 

2. จดัท ามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ า 
   และผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

2. มีระบบประเมินผลผูบ้ริหารท่ีเขา้รับการฝึกอบรมวา่มี
ศกัยภาพเพิ่มมากข้ึนเพียงใด 

3. จดัการฝึกอบรมให้ตรงกบั Competency ท่ี 
   จ  าเป็นและตอ้งการในการเป็นผูบ้ริหาร 

3. มีระบบการประเมินผูบ้ริหาร โดยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานเป็นผูป้ระเมิน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1. การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้ า มีวสิัยทศัน์  
    อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

1. ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการพฒันา 

2. จดัใหมี้ระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ    
   พฒันาภาวะผูน้ าและผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

2. จ านวนบุคลากรของ อบต. ท่ีไดรั้บการสอนงาน 

 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวติของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                   
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. รัฐบาลใหก้ารส่งเสริมโดยก าหนดใหเ้ป็น 
    นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบติัของขา้ราชการในบางเร่ืองไม่
เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกบัขา้ราชการ   

2. ผูบ้ริหารและบุคลากรใหค้วามส าคญั 2. ปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจดัสวสัดิการไม่ตรงกบัความตอ้งการของ 

   ขา้ราชการ เน่ืองจากไม่มีการส ารวจความ 
   ตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1. วางแผนใชง้บประมาณเพื่อการส่งเสริม 
   คุณภาพชีวติขา้ราชการอยา่งประหยดัและมี 
   ประสิทธิภาพ  

1. สนบัสนุนงบประมาณเพิ่มข้ึน 

2. สร้างค่านิยมใหข้า้ราชการโดยน าหลกัปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการ 
   ด ารงชีวิต 

2. ก าหนดใหป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
   นโยบายเนน้หนกัใหน้ าไปปฏิบติัอยา่งเป็น 
   รูปธรรม 

3. ส ารวจความพึงพอใจ/ความตอ้งการของ 
   ขา้ราชการต่อการจดัสวสัดิการต่าง ๆ 

3. คณะท างานดา้นสวสัดิการขา้ราชการควรมีตวัแทน
จากทุกฝ่าย เช่น ผูบ้ริหาร  หวัหนา้ส านกั/กอง/ส่วน                         
เป็นตน้  

4. จดัท าแผนการจดัสวสัดิการของขา้ราชการให้ 
   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของขา้ราชการ  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6:  การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพสูงไว้กบัหน่วยงาน                                     
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงของกรมส่งเสริม 
   การปกครองทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุน 

1. ความไม่ชดัเจนในความกา้วหนา้ของขา้ราชการ เช่น 
การเปล่ียนสายงาน ระดบัต าแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรท างานกบั 
   หน่วยงาน 

 2. การจดัสวสัดิการยงัไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

  3. ทศันคติเดิมๆ ของขา้ราชการท่ีวา่งานราชการ 
    มีค่าตอบแทนนอ้ย ไม่เหมาะสม จึงท าให ้
    อยากยา้ยไปสู่หน่วยงานท่ีค่าตอบแทนดีกวา่ 

 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1. มีการจดัท าแผนอตัราก าลงัท่ีต่อเน่ืองชดัเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบติั 

1. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความ 
    ต่อเน่ืองชดัเจน 

2. การจดังบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกบั 
   สวสัดิการใหมี้ความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ท าระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชดัเจน และ 
    เป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

3. จดัหลกัสูตรในการพฒันาความรู้ใหต้รงกบัสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อยา่ง 
   ต่อเน่ือง 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1. มีระบบการรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการท่ีมีสมรรถนะ 
   สูง เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ  
    สามารถรักษาไวไ้ด ้

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานใหมี้ความ 
   ชดัเจนและเป็นรูปธรรม   

2. ระดบัความส าเร็จของการสร้างระบบสร้าง 
    แรงจูงใจในการท างาน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1. จดัท าแผนการจดัสวสัดิการของบุคลากรให้ 
   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอ 

1. ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนสวสัดิการ 
   บุคลากรของ อบต. 

2. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ าหลกัปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการท างานและ 
   ด ารงชีวิต 

2. ระดบัความส าเร็จในการส่งเสริมและสนบัสนุน 
    ใหน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น 
    การท างานและด ารงชีวติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 7:  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง                                     
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผูบ้ริหารและบุคลากรใหค้วามส าคญั 1. บุคลากรต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
2. มีโครงการดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต
และโครงการดา้นการส่งเสริมจริยธรรมของขา้ราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยงัใช ้
   วธีิการเดิมๆ ท าใหไ้ม่น่าสนใจ 

3. มีการจดัส่งขา้ราชการเขา้ร่วมการอบรมกบั 
   หน่วยงานอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา     
   องคค์วามรู้ขององคก์ร 

4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบติังานของ 
   บุคลากร อบต.เมืองโดน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบติั 
   อยา่งชดัเจน 

 5. ค่านิยมในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 6. ไม่มีรายละเอียดจดัท ามาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของขา้ราชการ 
 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทศันคติ ของบุคคลใน 
    การท างาน 

1. ปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ใหมี้ประสิทธิภาพและมีความ หลากหลายยิง่ข้ึน 

2. จดัใหมี้ระบบการประเมินผลดา้นการส่งเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจ 
   และปฏิบติัตามค่านิยมของกรม 

3. จดัท ารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
   บุคลากร 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดบัความส าเร็จในการจดัท ากระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ความโปร่งใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. ระดบัความส าเร็จในการจดัท ามาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจ 
   และปฏิบติัตามค่านิยมของกรม 

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
    ค่านิยมของกรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกบัสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง                          
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่เปิดโอกาสใหด้ าเนินการได ้

1. ยงัไม่ไดด้ าเนินการจดัท าสมรรถนะหลกั (Core  Competency) 
ของ อบต. และสมรรถนะประจ า ต าแหน่ง (Function Competency) 
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากรในหน่วยงาน
ใหค้วามส าคญักบัการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล  พ.ศ.2558-2560 ไม่
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง (Function  Competency)  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

 3. บุคลากรในหน่วยงานยงัไม่เขา้ใจระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น การประเมินสมรรถนะ การประเมินผล
การปฏิบติังาน เป็นตน้ 

 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1. จดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่โดยเปิดโอกาสใหข้า้ราชการมีส่วนร่วมในการจดัท า   

1. ประชาสัมพนัธ์และจดัอบรมการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  

2. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล ให้
สอดคลอ้งกบั สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าต าแหน่งท่ี
ก าหนด โดยเปิดโอกาสใหข้า้ราชการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1. จดัท ารายละเอียดของสมรรถนะหลกัและ สมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. ระดบัความส าเร็จในการจดัท าสมรรถนะหลกั 
    และสมรรถนะประจ าต าแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบั 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร 
   บุคคล  

2. ระดบัของความส าเร็จในการปรับปรุงแผน                       
ยทุธาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล  

3. ประชาสัมพนัธ์และจดัอบรมสัมมนาการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ 
   บุคลากรในหน่วยงาน 

3. ระดบัความส าเร็จของการประชาสัมพนัธ์และ 
    การจดัอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. เป็นองคก์รท่ีมีความรู้ในการปฏิบติังานตาม 
   ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

2. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน 2. ขาดการรวบรวมองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบเป็นหมวดหมู่ 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 
1. ท าแผนการจดัการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน 
    การพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

1. สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งท่ี 
    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยู ่
   ตามส านกั/กอง และบุคคลใหเ้ป็นระบบเป็น 
   หมวดหมู่ 

 

3.  ประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้และช่องทางการ 
     เขา้ถึงองคค์วามรู้ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  1. ระดบัความส าเร็จของจดัท าแผนการจดัการความรู้ 
2. องคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บการวบรวม 2. จ านวนองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดร้วบรวมแลว้  
   ใหก้บับุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

3. ระดบัความส าเร็จของการเผยแพร่องคค์วามรู้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพฒันาภาวะผู้น าให้กบัข้าราชการ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมัน่ใจในการตดัสินใจ 
2. ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจและสนบัสนุน 2. อ านาจการตดัสินใจยงัอยูท่ี่ระดบัผูบ้ริหารเป็นส่วนใหญ่   
 
 

3. มีหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ สร้างภาวะ
ผูน้ าไม่เพียงพอและไม่ทัว่ถึงบุคลากรทุกกลุ่ม 
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ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องท าเพ่ือเพิม่แรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอ านาจในการตดัสินใจ 
 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อใหบุ้คลากรได ้
    แสดงออกและกลา้ตดัสินใจ 

2. สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการ 
   พฒันาภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้ า 
    ใหก้บัขา้ราชการ 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้ า 
    ใหก้บัขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 1  โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการพฒันา 
   ภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 

2. ร้อยละของผูผ้า่นการฝึกอบรมการพฒันาภาวะ ผูน้ า 

 
 

 

 
  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความกา้วหนา้
ในสายอาชีพ 

1. จดัท าฐานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
2. จดัท าแผนสร้างความกา้วหนา้ (Career Path) ให้
ชดัเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้าง
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 

1. จดัท าฐานขอ้มูลบุคคลใหถู้กตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลงัให้
เหมาะสมกบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนั 
3. จดัท าแผนสร้างความกา้วหนา้ (Career 
Path) ใหช้ดัเจน 
4. จัดท ารายละเอียดเก่ียวกับ ความรู้ 
ทกัษะ สมรรถนะในการท างาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอตัราก าลงั
และปรับอตัราก าลงัให้
เหมาะสมกบัภารกิจ 

1. เพ่ิมอตัราก าลงัผูป้ฏิบัติงานตามภารกิจการถ่าย
โอน 
2. บริหารอตัราก าลงัและปรับอตัราก าลงัใหเ้ป็นไป
ตามกรอบท่ีก าหนด 
3. จดัท าและปรับปรุงแผนอตัราก าลงัท่ีสอดคลอ้ง
กบัความเป็นจริงตามภารกิจหนา้ท่ี 
4. จดัให้มีกระบวนการสร้างและปรับวฒันธรรม
การท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ

1 . ส ร้ า งแ ล ะ ป รั บ ก ร ะบ วน ทั ศ น์
วฒันธรรมในการท างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกบัภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี
สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดย 
ค านึงถึงวฒันธรรมความคิดของบุคลากร 

สรุปปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จเพ่ือก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
บริหารราชการแนวใหม่ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ
เพ่ือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพ่ึ งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. ก าหนดใหค้วามรู้ ความสามารถ ดา้นเทคโนโลยี
และสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะของ
ทุกต าแหน่ง 
5. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความตอ้งการดา้น IT ของบุคลากร 
6. ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัและผลกัดนัให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
7. จัดท ามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ อปท.ฯ 
8. การจดัท าฐานขอ้มูลกลางในดา้นการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใชข้อ้มูล 

1. พัฒนาความ รู้ด้านทักษะ  IT ของ
เจา้หนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2. จัดท าฐานข้อ มูลสารสน เทศเพ่ื อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู ้บ ริห ารให้ มี
ภาวะผู ้น า มีวิสัยทัศน ์
แล ะพ ฤ ติ กรรมขอ ง
ผู ้บ ริหารยุคใหม่ ท่ีให้
ความส าคญักบับุคลากร
ผู ้ปฏิบัติงานควบคู่กับ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า ร
ปฏิบติังาน 
 
 

1. จดัให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนาภาวะ
ผูน้ า วิสยัทศัน ์อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
เป็ น แน วท างในการพัฒ น าภ าวะผู ้น า  แ ล ะ
ผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 
3. จดัการฝึกอบรมใหต้รงกบั Competency ท่ีจ าเป็น
และตอ้งการในการเป็นผูบ้ริหาร 
4. พฒันากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผูน้ าให้มี
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารยคุใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู ้บริหารท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมวา่มีศกัยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผูบ้ริหาร โดยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เช่น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน เป็นผูป้ระเมิน 

1. การพฒันาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ า มี
วิสยัทศัน ์อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2 . จั ด ท า ม าต ร ฐ าน ก ารส อ น ง าน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู ้น าและ
ผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่ งเส ริม คุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 

1. วางแผนงานใชง้บประมาณเพ่ือการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขา้ราชการอยา่งประหยดัและมี
ประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ขา้ราชการโดยน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางการด ารงชีวิต 
3. ส ารวจความพึ งพอใจ/ความต้องการของ
ขา้ราชการต่อการจดัสวสัดิการต่างๆ 
4. จดัท าแผนสวสัดิการของขา้ราชการใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของขา้ราชการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอ 
5. สนบัสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
6. ก าหนดใหป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
เนน้หนกัใหน้ าไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
7. คณะท างานด้านสวัสดิการข้าราชการควรมี
ตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผูบ้ริหารหัวหน้าส านัก/
กอง/ส่วน 

1. การจดัท าแผนการจดัสวสัดิการของบุ
คลกรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
บุคลากร รวมทั้ งมีการประเมินผลเป็น
ระยะอยา่งสม ่าเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพฒันาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไวก้บั
หน่วยงาน 

1. มีการจดัท าแผนอตัราก าลงัท่ีต่อเน่ือง ชดัเจนและ
เกิดผลในทางปฏิบติั 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืน 
เก่ียวกบัสวสัดิการใหมี้ความเหมาะสมเท่าเทียม 
3. จดัหลกัสูตรในการพฒันาความรู้ ใหต้รงกบัสาย
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง 
4. นโยบายของผู ้บ ริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเน่ืองชดัเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชดัเจนและ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการท่ีมี
สมรรถนะสูง เช่น Talent Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจใหมี้ความ
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมใหแ้ก่
พนกังาน  

1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทศันคติ ในการท างาน 
2. จดัใหมี้ระบบการประเมินผลดา้นการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อยา่งเป็นรูปธรรม 
3. จดัท ารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ-
ขา้ราชการ 
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บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร รม  ให้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แล ะ มี ค ว าม
หลากหลายยิ่งข้ึน 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์ร 

 
 3. ส่ ง เส ริมและประชาสัมพัน ธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลใหต้รง
กบัสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

1. มีการจดัท าสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบติังาน 

1. มีการจัดท ารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งท่ี
สอดคลอ้งกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์  การ
พฒันาทรัพยากรบุคคล  

 
 
 

 3. มีการประชาสมัพนัธ์และจดัอบรม
สมัมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ใหบุ้คลากรใน
หน่วยงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 9 
พฒันาองคก์รใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

1.  บุคลากรในหน่วยงานมีทศันคติท่ีรักการเรียนรู้ 
2.  มีแผนการจดัการความรู้ 
3.  รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  
2. องคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บ
การรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดร้วบรวม
แลว้ใหก้บับุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่10 
การพฒันาภาวะผูน้ า
ใหก้บัขา้ราชการ 

 
 
 
 

1.  มีหลกัสูตรการสร้างภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการท่ี
เหม าะสมและ เปิ ด โอกาส ให้ ข้ าร าชการใน
หน่วยงานไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่งทัว่ถึง 
2.  ผู ้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญและยินดีส่ง
บุคลากรในสงักดัเขา้รับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 
2. การส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการ
พฒันาภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
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แบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 

วสัิยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    มุ่งพฒันาเพ่ือ “เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีสมรรถนะสูงใน 1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
การส่งเสริมทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาต าบลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื” 2. การวางแผนอตัราก าลงัและปรับอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 
 3. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พนัธกจิ 4. พฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้ า มีวสิยัทศัน์ และพฤติกรรมของผูบ้ริหารยคุใหม่ท่ีใหค้วามส าคญักบั    
บุคลากรผูป้ฏิบติังานควบคูป่ระสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

1.  พฒันา อบต.ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง 
2.  ส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 5. การส่งเสริมคุณภาพชีวติของบุคลากร 
ระดบัจงัหวดัและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนภายใต ้ 6. การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวก้บัหน่วยงาน 
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่บุคลากร 
3.  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหต้รงกบัสมรรถนะประจ า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยดึหลกัการ ต าแหน่ง 
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี                                                                                                      9. พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
4.  พฒันาระบบการบริหารงบประมาณและการคลงัขององคก์รปกครองส่วน  10. การพฒันาภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 
ทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ           
5.  ส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
ใหมี้ศกัยภาพในการจดับริการสาธารณะภายใตห้ลกัการบริหารกิจการ  
บา้นเมืองท่ีดี    
6.  พฒันามาตรฐานการปฏิบติังานและระบบการติดตามประเมินผลการ  
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ  
7.  ส่งเสริมให ้อบต. มีศกัยภาพในการพฒันาคุณภาพ คนไดรั้บการพฒันา  
ในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทกัษะประกอบอาชีพและ
ความมัน่คงในการด ารงชีวติเพ่ือน าไปสู่ความเขม้แขง็ของครอบครัว 

 

8.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการด ารงชีวติ  
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แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มติ ิ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การตดิตามผล 

มติทิี ่1 
ความ

สอดคลอ้ง 
เชิงยทุธศาสตร์ 
 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลงั 
ใหเ้หมาะสมกบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนั 

ระดบัความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอตัราก าลงั 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อตัราก าลงั อบต. 
2. โครงการการวเิคราะห์สภาพ
ก าลงัคนและจดัท าคุณลกัษณะงาน
เฉพาะต าแหน่ง 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประชุมเพื่อติดตามผล
ในระดบัต่างๆ  
2. การประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินการ
หรือปัญหาต่างๆ 

2. จดัท าแผนสร้างเสน้ทางความกา้วหนา้
ใหช้ดัเจน  (Career Path) 

ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผน
สร้างเสน้ทางความกา้วหนา้  (Career 
Path) 

1. แผนงานการสร้างเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ (Career Path) 
2. โครงการการใหทุ้นการศึกษาแก่
ขา้ราชการ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประชุมเพื่อติดตามผล
การด าเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก 

3. จดัท ารายละเอียดของสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งท่ีสอดคลอ้ง
กบัการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

ระดบัความส าเร็จในการจดัท า
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจดัท าสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งท่ี
สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ของการ
ด าเนินการ 
2. การประเมินผลการจดัท า
สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

ระดบัของความส าเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความตอ้งการใน
การฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมใหน้ าความรู้

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ของการ
ด าเนินการ 



~ 32 ~ 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มติ ิ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การตดิตามผล 
และทกัษะจากการอบรมมาใชใ้น
การปฏิบติังาน 
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

5. ประชาสมัพนัธ์และจดัอบรมสมัมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดบัความส าเร็จของการประชา -
สมัพนัธ์และการจดัอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการประชาสมัพนัธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลงั
การอบรมสมัมนา 

 6. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 
 

มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 
1 โครงการ 

1. แผนการสร้างหลกัสูตรการพฒันา
ภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การน าหลกัสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2. การพฒันาหลกัสูตร
หลงัจากการน าไปใช ้

 7. การส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการ
พฒันาภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 

ร้อยละของผูผ้า่นการฝึกอบรมการ
พฒันาภาวะผูน้ า 

1. แผนการส่งบุคลากรเขา้รับการ
อบรม 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรม  
2. จ านวนผูผ้า่นการอบรม 

มติทิี ่2 
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากร                
บุคคล 

1. จดัท าฐานขอ้มูลบุคลากรใหถู้กตอ้งเป็น
ปัจจุบนั 

ระดบัความส าเร็จในการจดัท า
ฐานขอ้มูลบุคลากร 

1. โครงการจดัท าฐานขอ้มูล
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น กลุ่มงาน/ฝ่าย 
ในกองการเจา้หนา้ท่ี บริษทั
ท่ีปรึกษา 
2. การประเมินผลความ
ถูกตอ้งของระบบ 

 2. จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศเพือ่
สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บ
การจดัท าเป็นฐานขอ้มูลเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจดัท าฐานขอ้มูลสารสน-
เทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและพฒันา
ระบบ 



~ 33 ~ 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มติ ิ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การตดิตามผล 
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลผา่น
ช่อง ทางท่ีหลากหลาย เช่น การ
โทรศพัทแ์จง้ขอ้มูลข่าวสาร การส่ง
ขอ้ความเพื่อแจง้ขอ้ มูลท่ีจ าเป็น
เร่งด่วน การจดัท าวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่
ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซด ์

   3. โครงการจดัท าคู่มือการบริหาร 
งานบุคคลของขา้ราชการ สถ. 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี
สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยค านึงถึงวฒันธรรมความคิด
ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคลอ้งกบั
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดยค านึงถึงวฒันธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
ค านึงถึงวฒันธรรมความคิดของ
บุคลากร 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

 

มติทิี ่3 
ประสิทธิผล

ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

1. จดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ 
สมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละความส าเร็จของการจดัท า
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1. โครงการจดัท าสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวเิคราะห์กลุ่ม
งาน (Job Family) 
3. โครงการพฒันาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของส านกังาน
ทอ้งถ่ินจงัหวดั 
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร 
งานบุคคลของส านกังานทอ้งถ่ิน
จงัหวดั ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินการ 
2. การสมัภาษณ์ความคิดเห็น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
3. การนิเทศงาน 



~ 34 ~ 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มติ ิ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การตดิตามผล 
 2. การสร้างและปรับกระบวนทศัน์

วฒันธรรมในการท างานของบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกบัภารกิจ 

ระดบัความส าเร็จในการสร้างและ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ ค่านิยม 
และวฒันธรรมในการท างานให้
เหมาะสมกบัภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์วฒันธรรมในการ
ท างานของบุคลากรใหส้อดคลอ้ง
กบัการบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกบัภารกิจ 
 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การจดัโครงการฝึกอบรม
ใหแ้ก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไปอบรม
กบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตามผล 

 3. การพฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT ของ
บุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้
และทกัษะดา้น IT 

1. โครงการฝึกอบรมทกัษะดา้น IT 
แก่บุคลากร กองการเจา้หนา้ท่ี 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลงัจากเสร็จ
ส้ินการฝึกอบรม 
 

 4. การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้ า     มี
วสิยัทศัน์ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการ
พฒันา 

1. โครงการพฒันาผูบ้ริหารใหมี้
ภาวะผูน้ า มีวสิยัทศัน์ 
2. โครงการพฒันาขา้ราชการตาม
หลกัสูตรนายอ าเภอ หลกัสูตรนกั
ปกครองระดบัสูง ฯลฯ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินผลผูบ้ริหารท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาวสิยัทศัน์ 
2. การประชุมเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ของการ
ด าเนินโครงการ 

 5. จดัใหมี้ระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพฒันาภาวะผูน้ าและ
ผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

จ านวนบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการสอน
งานในหน่วยงาน (Coaching) 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและพฒันา
ระบบการสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management 

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง
ท่ีกรมฯ สามารถรักษาไวไ้ด ้

1. โครงการพฒันาบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะสูง (Talent Management) 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุ่ม 



~ 35 ~ 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มติ ิ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การตดิตามผล 
2. โครงการส่งขา้ราชการเขา้ศึกษา
อบรมในหลกัสูตรของสถาบนั 
หน่วยงานภายนอก  
3. โครงการพฒันาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

เป้าหมาย 
 

 7. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  ระดบัความส าเร็จของจดัท าแผนการ
จดัการความรู้ 

1. แผนการจดัการความรู้  งานการเจา้หนา้ท่ี 1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ของการ
ด าเนินการ 

 8. องคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บ
การรวบรวม 

จ านวนองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองคค์วามรู้
ในองคก์ร 

ส านกังานปลดั 1. การรวบรวมองคค์วามรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 9. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดร้วบ รวม
แลว้ใหก้บับุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

ระดบัความส าเร็จของการเผยแพร่
องคค์วามรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องคค์วามรู้ งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 

มติทิี ่4 
ความพร้อมรับ
ผิดดา้นการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การปฏิบติังาน 

ระดบัความส าเร็จในการจดัท า
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหมี้ความโปร่งใส 

1. แผนงานการจดัท ามาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงคเ์พื่อกระตุน้ให้
ภาคประชาชน/องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแจง้เบาะแสเฝ้าระวงัทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในการแจง้เบาะแสเฝ้าระวงั
ทุจริตฯ  

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มติ ิ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การตดิตามผล 
 
 

2. มีการจดัท ารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

ระดบัความส าเร็จในการจดัท า
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1. แผนงานการจดัท ามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

3. ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากร
เขา้ใจและปฏิบติัตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามค่านิยมของกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน 

1. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจ
และปฏิบติัตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์
ใหบุ้คลากรเขา้ใจและปฏิบติั
ตามค่านิยมของกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน 

มติทิี ่5 
คุณภาพชีวติ
และความ

สมดุลระหวา่ง
ชีวติกบัการ
ท างาน 

1. การจดัท าแผนการจดัสวสัดิการของ 
บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็น
ระยะอยา่งสม ่าเสมอ 

ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผน
สวสัดิการของบุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน 

1. โครงการจดัท าแผนสวสัดิการ
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินผลและพฒันา
แผนสวสัดิการกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน 

2.  การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
ท างานและด ารงชีวติ 

ระดบัความส าเร็จในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการท างานและด ารงชีวติ 

1. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหน้ า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการท างานและด ารงชีวติ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้ า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการท างาน
และด ารงชีวติ 

 3.  การพฒันาคุณภาพชีวติและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ระดบัความส าเร็จในการพฒันา
คุณภาพชีวติและสร้างแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากร 

1. โครงการพฒันาคุณภาพชีวติและ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 

งานการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ
พฒันาคุณภาพชีวติและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั และแผนงาน/โครงการ 

 

มิติที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 

1.  ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอตัรา ก าลงัใหเ้หมาะสม
กบัขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั 

1.1.1 ระดบัความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อตัราก าลงั 

1.2 จดัท าแผนสร้างเสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) 
ใหช้ดัเจน 

1.2.1 ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนสร้างเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ 

2. การบ ริหารท รัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
 

2.1  จดัท ารายละเอียดของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง ท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร 
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดบัความส าเร็จในการจดัท าสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
สถ. 

2.2.1 ระดบัของความส าเร็จในการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสมัพนัธ์และจดัอบรมสมัมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดบัความส าเร็จของการประชา สมัพนัธ์และการจดั
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพฒันาภาวะผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้ าใหก้บั
ขา้ราชการ 
 

3.1.1 มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้ าใหก้บั
ขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการพฒันาภาวะ
ผูน้ าใหก้บัขา้ราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผูผ้า่นการฝึกอบรมการพฒันาภาวะผูน้ า 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  
 
 

1.1 จดัท าฐานขอ้มูลบุคลากรใหถ้กูตอ้งเป็นปัจจุบนั 1.1.1 ระดบัความส าเร็จในการจดัฐานขอ้มูลบุคลากร 



~ 38 ~ 
2. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บการจดัท าเป็น
ฐานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

มิติที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 

3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  
 

1.1 จดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ สมรรถนะใน
การท างาน 

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการจดัท าสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
 

2. การวางแผนอตัราก าลงัและปรับอตัราก าลงัให้
เหมาะสมกบัภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทศัน์ วฒันธรรมในการ
ท างานของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกบัภารกิจ 

2.1.1 ระดบัความส าเร็จในการสร้างและปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์ ค่านิยม และวฒันธรรมในการท างานใหเ้หมาะสมกบั
ภารกิจ 
 

3. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

3.1 การพฒันาความรู้ และทกัษะดา้น IT  ของบุคลากร
กองการเจา้หนา้ท่ี อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการ
พฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT 

4. การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้ า มีวสิยัทศัน์
และพฤติกรรมของผูบ้ริหารยคุใหม่ท่ีให้
ความส าคญักบับุคลากรควบคู่ไปกบั
ประสิทธิภาพของงาน  
 

4.1 การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้ า มีวสิยัทศัน์ อยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.1.1 ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการพฒันา 

4.2 จดัใหมี้ระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพฒันา
ภาวะผูน้ าและผูป้ฏิบติังานควบคูก่นัไป 

4.2.1 จ านวนบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการสอนงาน 

5. การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว ้ 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง เช่น 
Talent Management 
 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯสามารถ
รักษาไวไ้ด ้

   



~ 39 ~ 
   
6. พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 6.1 หน่วยงานมีแผน การจดัการความรู้ 6.1.1 ระดบัความส าเร็จของจดัท า แผนการจดัการความรู้ 

6.2 องคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บการรวบรวม 
 

6.2.1 จ านวนองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดร้วบรวมแลว้ใหก้บั
บุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

6.3.1 ระดบัความส าเร็จของการเผยแพร่องคค์วามรู้ 
 
 
 

มิติที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 

4.  ความพร้อมรับผดิด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่
ขา้ราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 1.1.1 ระดบัความส าเร็จในการจดัท ากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ความโปร่งใส 

1.2 มีการจดัท ารายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1.2.1 ระดบัความส าเร็จในการจดัท ามาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1.3 ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ใจและปฏิบติัตามค่านิยมของ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

5.  คุณภาพชีวติและความ
สมดุลระหว่างชีวติกบัการ
ท างาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวติของขา้ราชการ  
 

1.1 การจดัท าแผนการจดัสวสัดิการของบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอ 

1.1.1 ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนสวสัดิการของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1.2 การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการท างานและด ารงชีวติ 

1.2.1 ระดบัความส าเร็จในการส่งเสริมและสนบัสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการท างานและด ารงชีวติ 

1.3 การพฒันาคุณภาพชีวติและสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากร 

1.3.1 ระดบัความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวติและสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 
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