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บทที ่1 บททั่วไป                                                                          4 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
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     มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 



ค าน า 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ 
เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ 
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่ง ที่
จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างเอาไว้ 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วน 
ต าบลปราสาทเยอ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ
ขึ้น โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด ได้แก่ 

1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ กับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากร
บุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่าง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ใน การพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ 
การจัดท าเพ่ือเป้าหมายส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน” 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร KM 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 



บทท่ี 1 
บททั่วไป 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
     วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาปราสาทเยอ” 
 

     พันธกิจ 
1    พัฒนาต าบลปราสาทเยอให้เป็นองค์กรทีมี่สมรรถนะสูง 
2 ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัดและกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการ  
มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

3    บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ท างานอย่างมืออาชีพ 
4    ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอให้สามารถส่ง 

มอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน 
 
 

     ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์ และ 25 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  ต าบลปราสาทเยอเป็นเมืองน่าอยู่ มี
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

1.2 ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ 

1.3 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

1.4 บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  ประชาชนในต าบลมีอาชีพและรายได้
เพ่ิมขึ้น 

1.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

1.2 เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครอบครัวและกลุ่มอาชีพ 

1.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3: การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ระบบการศึกษา สุขภาพอนามัย 
สวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ 
ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการส่งเสริม 
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

1.1 พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

1.2 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

1.3  ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

1.4  ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
1.5  ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลปราสาทเยอได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม 

1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและ
สิ่งแวดล้อม 

1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

1.3  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมือง
การปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา
การเมืองและสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา 

1.3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 

 1.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

แนวนโยบายของรัฐบาล 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในการจัดระบบ
บริหารสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.1 การถ่ายโอนงานจัดการศึกษา 

1.2 ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและ
รักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 

1.3  ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก 

1.4  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 

 1.5  ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข 
 1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนา

จังหวัด 



 

   บทที่ 2 การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 

   

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ 
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่ งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 

มิตทิี ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
มิตทิี ่2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิตทิี ่3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิตทิี ่4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิตทิี ่5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 

 

➢ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังต่อไปนี้ 

1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง และ
สนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ีต้ั่งไว้ 

2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมี ขนาดและ
สมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน ปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ ต้องการ
ก าลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 

3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือดึงดูด ให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความ คงอยู่และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ บริหาร
ราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 

 

 

➢ มิติที่  2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (  HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ( HR Transactional Activities)  
มีลักษณะดังต่อไปนี ้

1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา คัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
อ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัยและน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ งบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า 
(Value for Money) 

4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคลของส่วน
ราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 



➢ มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

1) มีนโยบาย แผน งานโครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็น
ต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ 

2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน ข้อมูล และความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 

4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ี เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่อได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ ถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และผลงานของทีมงานกับ
ความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

 
➢ มิติที ่4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การทีส่่วนราชการจะต้อง 

1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน 

2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลของส่วน
ราชการ 

 
➢ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย 
แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน และ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ 
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี โดยไม่สูญเสีย 
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใ่ช้สวัสดิการภาคบังคับตาม กฎหมาย ซึ่ง
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 

3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่ จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ทีต่้องการ 

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้ส่วน
ราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการ จะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการ ยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิต ิ



   บทท่ี 3 ขั้นตอนจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1.  แต่งตั้งคณะท างาน 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร KM ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล ปราสาทเยอ ที่ 180/2563 เมื่อ 7 เมษายน 2563 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะท างานด าเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ                   ประธานกรรมการ 
2. ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ                 กรรมการ 
3. หัวหน้าส่วนราชการทุกส านัก/กอง         กรรมการ 
4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง       กรรมการ 
5. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ      กรรมการ/และเลขาฯ 
คณะท างานมีหน้าทีด่ังนี้ 
1.  ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
2.  จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
3.  ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4.  ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืนๆ ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

2.  ประชุมคณะท างาน 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาทเยอ ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการประชุม
คณะท างาน เพ่ือทบทวนเป้าหมาย แผนด าเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม ประเมินผลพร้อมสรุป
บทเรียน ต่างๆ ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา 
การสร้างความก้าวหน้าในการท างาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้าง แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึง
พอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ 

3.  คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม 
แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องการ ประเมินสถานภาพ
และผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผล การวิเคราะห์ส่วนต่าง
ระหว่างความส าคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรง 
เสริมแรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล 

3.2 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการบรรลุ
เป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.3 การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้ วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

3.4 การจัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนงาน/ โครงการ
รองรับ 

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต. 
3.6 การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/ 

โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ 
3.7 การด าเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อๆ ไป 



4. การด าเนินการตามขั้นตอนทีก่ าหนดไว้ 
4.1 คณะท างานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็น
กลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึง
ท าให้เห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการน าการจัดการความรู้ 
(KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความส าเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรทีมี่ความสามารถตามวิสัยทัศน์ ดังกล่าว คณะท างานฯ ได้น าผลการศึกษา
การระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็น
ดังกล่าวประกอบด้วย 

4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ใน
อนาคต ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์กร 

1.1 ด้านกระบวนงาน 
1) น าเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรม

บุคลากรหรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 
2) มีประมวลค าถาม-ค าตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะ จะท าให้

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3) การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้

ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อท่ีจะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 

4) การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 

5) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
6) จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7) มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานทีถู่กต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8) กระจายอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
9) สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการทีช่ัดเจน 
10) ลดขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11) กระจายอ านาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น 
12) ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  

ได้ในทกุด้าน ทุกกิจกรรม 
13) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
14) มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรมใน

หลักสูตร ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่ง 
15) กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16) ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน



ตนเอง 
 
 
17) ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18) มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกต้องแม่นย า สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ และ

บริหาร ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ด้านบุคลากร 

1) พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข 
 เก่ง = มีความรู้เป็นท่ียอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการอ่ืน มีความสามารถ มี

ทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นท่ียอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน 
 ดี =  มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ 
 สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนๆ ในส านักงาน 
2) บุคลากรต้องมีความรู้ ความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุมและบุคลากร

ในทุก 
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการน า IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3) บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคคลอื่นๆ ได ้

4) การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การก าหนด Career Path การจัด
สวัสดิการ 

5) เพ่ิมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจ
อ่ืนๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

6) จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7) เพ่ิมบุคลากรทีมี่ทักษะเฉพาะด้าน 
8) บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
9) บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ 
10) มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
11) บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12) บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13) ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงา 

1.3 ด้านทรัพยากร 
1) มีการพัฒนา IT ทีเ่หมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2) น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 

 3) มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 
ให้ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ โดยค านึงถึงสภาพพ้ืนทีใ่นการปฏิบัติงาน 
 4) สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและท าให้การเข้าถึงสารสนเทศท าได้ง่ายและเท่า
เทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
 5) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
 1.4 ด้านผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 

     องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการ

บริหารงาน 



2) สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง 

3) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 

4) สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ จะต้องด าเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 
 
6) มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาต าบล

ปราสาทเยอ 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ รับฟัง และน าความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการ

ด าเนินงาน 
 

     ประชาชน 
1) ประชาชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตส านึก และการเข้าร่วมในการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
2) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาทเยอ ท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3) ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาทเยอ 
 

2. จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
จุดแข็งหรือสิ่งทีด่ีทีอ่งค์กรมีอยู ่

1) บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

2) การเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่
ประชาชน 

3) มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับ
จาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน 
5) มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าทีไ่ว้อย่างชัดเจน 
6) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7) มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การศึกษาดู

งาน 
8) เป็นหน่วยงานท่ีมีพื้นฐานการท างานที่ดี มีวัฒนธรรมการท างานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
9) มีข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น 
10) ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถทีห่ลากหลาย สามารถท างานได้หลายต าแหน่ง 

ส่ิงทีมุ่่งเน้น 
1) การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เป็นหน่วยงานทีค่่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กทีง่่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
3) มีการน าระบบสารสนเทศมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 



3. ส่ิงทีต่้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสดุทีค่าดหวัง 
1) การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
3) สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้น าในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิสัยทัศน์ 

ของ บุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4) พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5) การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรทีมี่อยู่อย่างจ ากัดให้มีคุณภาพ 
6) การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและการน าไปใช้

ประโยชน์ 
7) บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8) มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทีเ่ปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์ 
9) การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
10) สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
 
 
11) สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12) จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ

ท างาน 
13) บุคลากรมีสมรรถนะทีต่รงตามภารกิจทีไ่ด้รับ 

 

4. ความคาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน/ด าเนินงาน 

1 ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน 
3 ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการท างานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรมในการ

บริหารงานบุคคล 
4 มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและเป็น

ปัจจุบัน 
5 มีการอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ ท่ี สอดคล้องกับแนวโน้ม

ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6 มีการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลทีถู่กต้อง ทันสมัย โดยท่ีข้าราชการ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่าน

เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
7 การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยก าหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8 สร้างขวัญก าลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน 
9 มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 
10 สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้น าในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11 การรักษาคนในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
12 การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส 
13 มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
14 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

4.1.2 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้ก าหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ล าดับ                                                     ประเด็นยุทธศาสตร์ 



1 การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2    การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 
4    พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5    การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6    การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
7    การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8    การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และ

ต่อเนื่อง 
10   การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11   การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12   การวางแผนอัตราก าลังและปรับอตัราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13   การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรทีมี่ประสิทธิภาพสูงไว้ 
14   การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
15   การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
16   พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจ าเป็นในการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17   ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
18   บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการท างานขององค์กรโดยเน้นการท างานเป็นทีม และการ

เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
19    พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20    พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21    สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22    สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
23    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
                และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจ 
 24    พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมิน เพ่ือให้

สามารถ  
          ให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

25     ก าหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
 26    สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนาระบบการท างาน และ

บรรยากาศ 
          ของการท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การท างานอย่างมีความสุข และงานบรรลุผล 

 27 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และน า 
เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

28     การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29     การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบกับข้อมูลที่ได้ด าเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในการ
ประชุมประจ าเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็น มีประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น 

 

การวิเคราะห์สิ่งสนับสนุน/อุปสรรคเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนด



เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 1. การจ ากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยในการสร้างความก้าวหน้า 

3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ. 
 4. มาตรการจ ากัดก าลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
 6. ขาดอัตราก าลังทีเ่ป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 

ส่ิงทีต่้องท าเพื่อลดอุปสรรค ส่ิงทีต่้องท าเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน 

1. จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career Path) 
2. รับโอน/บรรจุแต่งตั้ง/สรรหา ให้เป็นไปตามแผน
อัตราก าลัง 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเทจ็จริงในปัจจุบัน 

2. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง 

3. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ ชัดเจน 
(Career Path) 

3. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้าง เส้นทางความก้าวหน้า 

4. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการท างาน 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการวางแผน
อัตราก าลังและการปรับอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจ ากัดด้านอัตราก าลังจากการปรับปรุง กระทรวง ทบวง 
กรม 

2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย) ไปอยู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า 

 4. อัตราก าลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดอุปสรรค สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน 

1. เพ่ิมอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ  
ถ่ายโอน 

1. จัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับความเป็น
จริงตามภารกิจหน้าที่ 

2. บริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เป็นไปตาม
กรอบที่ก าหนด 

2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม การท างานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
ท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร ราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความส าเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมในการท างานให้ เหมาะสมกับภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งทีส่อดคล้องกับ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยค านึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยค านึงถึง 
วัฒนธรรม ความคิดของบุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความส าคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 
เครื่องมือในการตัดสินใจ 

2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 

3. ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดอุปสรรค สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน 

1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น ระบบ
และต่อเนื่อง 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ ส่งเสริมตามความ
ต้องการด้าน IT ของบุคลากร 

2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 

2. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทีส่ามารถน ามาใช้ ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดท ามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของ สถ. 

4. ก าหนดให้ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ต าแหน่ง 

4. การจัดท าฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือ
สะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร กอง
การเจ้าหน้าทีอ่ย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน IT 

2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศได้รับการจัดท าเป็นฐานข้อมูล เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร ยุคใหม่ที่ให้
ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. มีโครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารที่หลากหลาย 
ทัง้โครงการภายในและภายนอก รวมทั้งโครงการ
ศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อยให้ความส าคัญกับ
การอบรม เพ่ือพัฒนา Competency ของตนเอง 



2. มีการประชุมิติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการ ตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ าเสมอ 

2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่คอยเหมาะสม/ไม่ค่อยน่าสนใจ 
3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดอุปสรรค สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน 

1. จัดให้มีระบบการประเมนิผลการพัฒนาภาวะ 
ผู้น าการพัฒนาภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ อย่างเป็น ระบบ
และต่อเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้น าให้มีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารยุคใหม ่

2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือ เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้ น า และ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที ่
จ าเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

3. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

2. จัด ให้ มี ระบบการสอนงาน  (Coaching) เพ่ื อ 
พัฒนาภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. จานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับการ สอนงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรทีมี่ประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ 
ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ ต าแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานกับ 
หน่วยงาน 

2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการมีค่าตอบแทนน้อย 
ไม่เหมาะสม จึงท าให้ อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดอุปสรรค สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน 

1. มีการจัดท าแผนอัตราก าลังที่ต่อเนื่องชัดเจน 
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความต่อเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับ 
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ท าระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย 
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง 
ต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงทีก่รมฯ สามารถรักษาไว้ได ้

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานให้มีความ 
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. ระดับความส าเร็จของการสร้างระบบสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 : การเสริมสร้างค ุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการ 

2. กระบวนการในการเสรมสร้างคุณธรรมยังใช้วิธีการเดิมๆ ท าให้ไม่
น่าสนใจ 

3. มีการจัดส่ งข้าราชการเข้ าร่วมการอบรมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างสม่ าเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา องค์ความรู้ของ
องค์กร 

4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

5. ค่านิยมในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 6. ไม่มีรายละเอียดจัดท ามาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ 
 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดอุปสรรค สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน การ
ท างาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความ หลากหลายยิ่งขึ้น 

2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรม 

3. จัดท ารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท ากระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

2. ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐาน จริยธรรมของกรมฯ 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวใหม่
เปิดโอกาสให้ด าเนินการได้ 

1. ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ของ สถ. และสมรรถนะ ประจ าต าแหน่ง (Function Competency) 
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐ
แนวใหม ่

2. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น การประเมินสมรรถนะ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 



 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดอุปสรรค สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ สถ. 
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้อง กับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดท า 

1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่ก าหนด 
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน ร่วมในการปรับปรุง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งทีส่อดคล้องกับการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งทีส่อดคล้องกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล สถ. 

2. ระดับของความส าเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ บุคลากรใน
หน่วยงาน 

3. ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว ใหม่ 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนร ู้ 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู ่
 3. บุคลากรขาดความสนใจ 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดอุปสรรค สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน 

1. ท าแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่ เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ตาม
ส านัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่ 

 

3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 
เข้าถึงองค์ความรู้ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 1. ระดับความส าเร็จของจัดท าแผนการจัดการความรู้ 



2. องค์ความรู้ทีก่ระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 2. จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

3. ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 

2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 2. อ านาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ 
 3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างภาวะผู้น าไม่

เพียงพอและไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกกลุ่ม 



 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดอุปสรรค สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน 

1. มีระบบการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้บุคลากรได้แสดงออกและกล้า
ตัดสินใจ 2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มีการฝึกอบรมที่ เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
อย่างน้อย 1  โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา 
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น า 



 

  
 สรปุปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จเพ่ือก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์  

   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 
 

เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 

1. จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าแผนสร้างความก้าวหนา้ ( Career Path) 
ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อสร้าง 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสรา้งและอัตราก าลังให้ 
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจบุัน 
3. จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้ า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตราก าลังและ 
ปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 

1. เพิ่มอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ 
ถ่ายโอน 
2. บริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เป็นไป
ตามกรอบที่ก าหนด 
3. จัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลังที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม 
การท างานของบุคลากรให้สอด คล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่ 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
ท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่โดย ค านึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานดา้นการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนนุด้านงบประมาณอย่าง 

เพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ 
เทคโนโลยจีากภายนอก 
4. ก าหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ต าแหน่ง 
5. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพือ่สนับสนุนและ 
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและผลักดนัให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีส่ามารถน ามาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างแท้จริง 
7. จัดท ามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ 
ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดท าฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงาน
บุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า 
มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ
ผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้วามส าคัญ
กับบุคลากรผูป้ฏิบัตงิาน 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผู้น าวสิัยทัศน์อย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพือ่
เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น า และ
ผู้ปฏิบัตงิานควบคู่กันไป 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น ามีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ าและผูป้ฏิบตัิงานควบคู่กันไป 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 
 

เป้าประสงค์ 
ควบคู่กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่ 
จ าเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้น าให้ 
มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู้บรหิารที่เขารับการ 
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 
6. มี ระบบการประเมินผู้ บ ริหารโดยให้ ผู้ ที่ 
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
เป็นผู้ประเมิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 
บุคลากร 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี 
ประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยน าหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการด ารงชวีติ 
3. ส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ 
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดท าแผนสวัสดิ การของข้ าราชการให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 
6. ก าหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
นโยบายเน้ นหนักให้น าไปปฏิบั ติอย่ างเป็ น 
รูปธรรม 
7. คณะท างานด้านสวัสดิการข้าราชการควรมี
ตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ระดับสูง 
ผู้บริหารส านัก/กอง ท้องถิ่นอ าเภอ 

1. การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็น 
ระยะอย่างสม่ าเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
ท างานและด ารงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่ 
มีประสิทธิภาพสูงไว้กับ
หน่วยงาน 

1. มีการจัดท าแผนอัตราก าลังทีต่่อเนื่อง ชัดเจน 
และเกิดผลในทางปฏิบัต ิ
2. มีการจัดงบประมาณและสรา้งแรงจูงใจอัน 
เก่ียวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเทา่เทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ 
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
อย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดบัสงูต้องมีความ 
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจงูใจให้มีความชดเจน 
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่ม ี
สมรรถนะสูง เชน่ Talent Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่พนักงาน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
การท างาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน 
การบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ 
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 
 

เป้าประสงค์ 
 3. จัดท ารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 

บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเขาใจ 
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 
เข้าใจและปฏิบตัิตามค่านิยมของกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้ตรงกับสมรรถนะประจา 
ต าแหน่ง 

1. มีการจัดท าสมรรถนะ หลักและสมรรถนะ 
ประจ าต าแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ ในระบบการ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งทีส่อดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม 
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 

1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการเรียนรู้ 
2. มีแผนการจัดการความรู ้
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์ 
ความรู ้

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 
2. องค์ความรูท้ี่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ 
การรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรูท้ี่ได้รวบรวม 
แล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรูด้้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ 
ข้าราชการ 

1. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการที่เหมาะสมและเปดิโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารบัการอบรมอย่าง 
ทั่วถึง 
2. ผู้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญและยินดีส่ง 
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่ เกี่ยวกับการพัฒนา 
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ 
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 



 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 

 
 

วิสัยท ัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“มุ่งมั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาปราสาทเยอ” 1. การสรา้งความก้าวหน้าในสายอาช ีพ 

2. การวางแผนอัตรากำล ังและปร ับอ ัตราก าลังให้เหมาะสมกบัภารก ิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อม ูลสารสนเทศเพ่ือสนับสน ุนการปฏ ิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผู้บร ิหารให้ม ีภาวะผ ู้น า มีวิส ัยทัศน ์และพฤติกรรมของผ ู้บรหิารย ุคใหมท่ ี่ให้
ความสำคัญกับบุคลากรผ ู้ปฏิบ ัติงานควบคู่ประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัติงาน 
 1 พัฒนาต าบลปราสาทเยอให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

 
5. การส ่งเสริมค ุณภาพช ีวิตของบ ุคลากร 

2 ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประส ิทธ ิภาพสูงไว้กับหน ่วยงาน 

ระดับจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความ 7. การเสร ิมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม ให้แก่บุคลากร 
ต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 8. การบรหิารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกบัสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
3 บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ 9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห ่งการเรยีนรู้ 

ท างานอย่างมืออาชีพ 
 

10. การพัฒนาภาวะผ ู้น าให้กับขาราชการ 
4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาทเยอให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมี
มาตรฐาน 

 



แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการทีร่องรับแผนกลยุทธ์ 
 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง 
โครงสร้างและอัตราก าลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ 
อัตราก าลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ 
ก าลังคนและจัดท าคณุลักษณะงาน 
เฉพาะต าแหน่ง 

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตามผล 
ในระดับต่างๆ 
2. การประสานงานกับ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ 
รับทราบผลการด าเนินการ 
หรือปัญหาต่างๆ 

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ 
ชัดเจน  (Career Path) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน 
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง 
ความก้าวหน้า (Career Path) 
 

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตามผล 
การด าเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทั้งในและ
หน่วยงานภายนอก 

3. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้อง 
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว 
ใหม ่

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า 
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม 
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการ 
2. การประเมินผลการจัดท า 
สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับของความส าเร็จในการปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความต้องการใน 
การฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้น าความรู้ 
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล 
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม 
ความก้าวหน้าของการ 
ด าเนินการ 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ 
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
ประชาสมัพันธ์และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลัง 
การอบรมสัมมนา 



 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 6. มีการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกับการพัฒนา 
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

มีการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกับการพัฒนา 
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 
1 โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา 
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การน าหลักสูตรไปใช้ 
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสตูร 
หลังจากการน าไปใช้ 

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ 
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรมการ 
พัฒนาภาวะผู้น า 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรม 

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น 
ปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมส านัก/กองที่
เกี่ยวข้อง  
2. การประเมินผลความ 
ถูกต้องของระบบ 

2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีไดร้บั 
การจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผา่น 
ช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น การ 
โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การสง่ 
ข้อความเพื่อแจ้งข้อมูลทีจ่ าเป็น 
เร่งด่วน การจดัท าวารสารข่าวการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่  
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 
3. โครงการจัดท าคูม่ือการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการ สถ. 

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนา 
ระบบ 

 3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี 
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้งทีส่อดคล้องกับการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 
ค านึงถึงวัฒนธรรมความคดิของ 
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจ ุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 
ค านึงถึงวัฒนธรรมความคดิของ 
บุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

 



 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของ 
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะประจ า 
ต าแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม 
งาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ 
บริหารงานบคุคล  
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร งาน
บุคคล 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ 
ด าเนินการ 
2. การสอบถามความคิดเห็น
ของผูท้ีเ่กี่ยวข้องเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
3. การนิเทศงาน 

2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรให้ 
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความส าเร็จในการสร้างและ 
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการท างานใหเ้หมาะสมกับ
ภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการท างาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสม
กับภารกิจ 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การจดัโครงการฝึกอบรม 
ให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไปอบรม 
กับหน่วยงานอื่นๆ 
3. การประชุมเพื่อตดิตามผล 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของ 
บุคลากร/เจ้าหน้าทีอ่ย่างเป็นระบบ และ
ตอ่เนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที ่
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT 
แก่บุคลากร/เจ้าหน้าที ่

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
ฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะของ 
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ 
ฝึกอบรม 

 4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าม ี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ด้รับการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ 
ผู้น า มีวิสัยทัศน ์
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม 
หลักสตูรตา่งๆ ฯลฯ 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลผู้บริหารที ่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 
วิสัยทัศน์ 
2. การประชุมเพื่อติดตาม 
ความก้าวหน้าของการด าเนิน 
โครงการ 

5. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) 
เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กันไป 

จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการสอนงาน 1. แผนงานการสร้างระบบการสอน 
งานในหน่วยงาน (Coaching) 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล 
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนา 



 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

     ระบบการสอนงาน 
 6. มีระบบการรักษาบุคลากรทีม่ีสมรรถนะ 

สูง เช่น Talent Management 
ร้อยละของบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสูงที ่
หน่วยงานสามารถรักษาไว้ได้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรทีม่ ี
สมรรถนะสูง (Talent Management) 
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา 
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน/
หน่วยงานภายนอก 
3. โครงการพัฒนาและติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุ่ม 
เป้าหมาย 

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ ระดับความส าเร็จของจัดท าแผนการ 
จัดการความร ู้ 

1. แผนการจัดการความรู้ บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม 
ความก้าวหน้าของการ 
ด าเนินการ 

8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ 
รวบรวม 

จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ 
ในองค์กร 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การรวบรวมองค์ความรู้ 
จากหน่วยงานต่างๆ ที ่
เกี่ยวข้อง 

9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ด้รวบรวม 
แล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ 
เรียนรู้ 

มิติท่ี 4 
ความพร้อมรับ 
ผิดด้านการ 
บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร 
บุคคลให้มีความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐาน 
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ 
ภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝา้ระวังการทจุริต 
และประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค 
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง 
การทุจริตฯ 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง 
มาตรฐานความโปร่งใสในการ 
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 



 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 2. มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง 
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
 

3. ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์ใหบุ้คลากร 
เข้าใจและปฏิบัตติามค่านิยม 

ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค่านิยม 

1. โครงการส่งเสรมิและ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค่านิยม 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ 
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยม 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต และ
ความสมดุล 
ระหว่างชีวิตกับ 
การท างาน 

1. การจดัท าแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลากรใหส้อดคล้องกับความต้องการของ 
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ 
อย่างสม่ าเสมอ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน 
สวัสดิการของบุคลากร 

1. โครงการจัดท าแผนสวสัดิการ 
บุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลและพัฒนา 
แผนสวสัดิการ 

2.  การส่งเสรมิและสนับสนุนให้น าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน
และด ารงชีวิต 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิและ 
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้น า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการท างานและด ารงชีวิต 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสรา้ง 
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ 
ท างานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและ 
สร้างแรงจูงใจในการท างานของ 
บุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
  ส านักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง 
แรงจูงใจในการท างานของ 
บุคลากร 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และแผนงาน/โครงการ 
 

 
 

มิติที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
 

1. ความสอดคล้องเชิง 
ยุทธศาสตร ์

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม กับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ 
อัตราก าลัง 

1.2 จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างเส้นทาง 
ความก้าวหน้า 

2. การบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

2.1  จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถ. 

2.2.1 ระดับของความสาเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความส าเร็จของการประชา สัมพันธ์และการจัด 
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 3.1 มีการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ 
ข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ 
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ 
ผู้น าให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น า 

 

2. ประสิทธิภาพของการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อ 
สนบัสนุนการปฏิบตัิงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2.1 จดัท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศทีไ่ด้รับการจัดท าเป็น 
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
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3. ประสิทธิภาพของการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
ในการท างาน 

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าสมรรถนะประจ า 
ต าแหน่ง 

2. การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้ 
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
ท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว 
ใหม่และเหมาะสมกับภารกจิ 

2.1.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวน 
ทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการท างานให้เหมาะสมกับ 
ภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT 

4. การพัฒนาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ า มวีิสัยทัศน์ 
และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ทีใ่หค้วามส าคญั
กับบุคลากรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ ของงาน 

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ อย่าง 
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ด้รับการพัฒนา 

4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนา 
ภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

4.2.1 จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา 
บุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพสูงไว้ 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสูง เช่น 
Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีม่สีมรรถนะสูงทีห่น่วยงาน
สามารถรักษาไวไ้ด ้

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 6.1.1 ระดับความส าเร็จของจัดท า แผนการจัดการความรู้ 
6.2 องค์ความรู้ทีก่ระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 6.2.1 จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ด้รวบรวมแล้วให้กับ 
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

6.3.1 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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4. ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสร้างคณุธรรมและจรยิธรรมให้แก ่
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท ากระบวนงานในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

1.2 มีการจดัท ารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท ามาตรฐานจรยิธรรมของ 
บุคลากร 

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 

5. คุณภาพชีวิตและความ 
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ 
ท างาน 

1. การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของข้าราชการ 1.1 การจัดท าแผนการจดัสวสัดิการของบุคลากรให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของบคุลากร รวมทั้งมีการ 
ประเมินผลเป็นระยะอยา่งสม่ าเสมอ 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท าแผนสวสัดิการของ 
บุคลากร 

1.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนใหน้ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการสง่เสริมและสนับสนุนปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ 
ท างานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้าง 
แรงจูงใจในการท างาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
--------------------------------- 

 

   องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่ มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้านโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาด
การพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ ให้ประสบความส าเร็จ และถือเป็น
ปัจจัยส าคัญทีจ่ะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ทีว่างเอาไว้ 

 
   ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทยอ มีการท างานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที ่31  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 
(นางสุวภัทร  อุโลก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 



 
 

๑. นางสุวภัทร 
งสุ 

อุโลก นายก อบต.ปราสาทเยอ          ประธานคณะท างาน 
๒. นายนฤทธิ์ กาเมือง รองปล ัด อบต. รกท.ปลัด อบต.ปราสาทเยอ คณะท างาน 
3. นางสาวจิรนันท์ 

ง 
สาว 

เตมีย์ หัวหน้าส านักปลัด                               คณะท างาน 
4. นางสาวมัณฑนา มีมานะ นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ   คณะท างาน 
5. นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.            คณะท างาน 
6. นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ นักวิชาการพัสดุ ชก.                            คณะท างาน 
7. นางมะลิวัลย์ บุญมา นักวิชาการศึกษา ปก.                          คณะท างาน 
8. นายอุทัย  บัวภา นักจัดการงานทั่วไป ชก.         คณะท างาน/เลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  
ที ่      /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
-------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ จะได้ด าเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยเป็นการ 
รวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

 

ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะท างานด าเนินการจัดการองค์ 
ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานมีหน้าทีด่ังนี้ 
1.  ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
2.  จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3.  ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4.  พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
5.  ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืนๆ ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที ่    เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2563 
 
 
 

 
 (นางสุวภัทร  อุโลก) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 



 
 

 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานบริหารงานบุคคล  ส านักงานปลัด อบต.                                                         
ที ่ศก 89401/ -                                          วันที ่    ตุลาคม  2563                               
เรื่อง รายงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ    
 

เรียน  ประธานคณะท างานฯ 
 

เรื่องเดิม 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ที่      /2563  ลงวันที่    ตุลาคม  2563 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ซึ่งคณะกรรมการด าเนิน การ
ประกอบด้วย 

๑. นางสุวภัทร 
งสุ 

อุโลก นายก อบต.ปราสาทเยอ          ประธานคณะท างาน 
๒. นายนฤทธิ์ กาเมือง รองปล ัด อบต. รกท.ปลัด อบต.ปราสาทเยอ คณะท างาน 
3. นางสาวจิรนันท์ 

ง 
สาว 

เตมีย์ หัวหน้าส านักปลัด                               คณะท างาน 
4. นางสาวมัณฑนา มีมานะ นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ   คณะท างาน 
5. นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.            คณะท างาน 
6. นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ นักวิชาการพัสดุ ชก.                            คณะท างาน 
7. นางมะลิวัลย์ บุญมา นักวิชาการศึกษา ปก.                          คณะท างาน 
8. นายอุทัย  บัวภา นักจัดการงานทั่วไป ชก.         คณะท างาน/เลขานุการ 

 

คณะท างานมีหน้าทีด่ังนี้ 
1.  ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
2. จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืนๆ ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ข้อเท็จจริง 
คณะท างานจัดการความรู้ในองค์กร (KM) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอได้ ด าเนินการจัดการ

ความรู้ และรายงานผลการด าเนินงานให้ประธานทราบ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1.1 การแต่งเครื่องแบบพนักงาน 
1.2 คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส านัก/กอง 
1.3 การด าเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
1.4 คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่แล้วมาได้รับความสนใจและได้รับ

ความร่วมมือจากพนักงานส่วนต าบลเป็นอย่างดี 



 

 

 
ข้อพิจารณา 
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เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรม KM ในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย จึงเห็นควรประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรโปรดลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะท างานฯ ที่แนบ 
 

 
 
 

(นายอุทัย  บัวภา) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

เลขานุการคณะท างานฯ 
 
 
 
 
 
 

(นางสุวภัทร  อุโลก) 
ประธานคณะท างานฯ  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 



 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  คณะท างานการจัดการ/กระบวนการองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ     
ที ่ศก 89401/-                                วันที ่    ตุลาคม  2563            
เรื่อง  ขอเชิญร่วมประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)       
  

 

เรียน  คณะท างานฯ 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ที่     /2563  ลงวันที่    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  
ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานฯ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาทเยอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมก าหนดแนวทางและกิจกรรมในการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจ าปี 2564  ในวันที่     เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป 

 
จึงแจ้งมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาทีก่ าหนดดังกล่าว 

 

 
 
 
 
 

(นางสุวภัทร  อุโลก) 
ประธานคณะท างาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

 
 
 

. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เข้าประชุม 

รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
ครั้งที ่1/2563 

วันที ่   ตุลาคม   2563   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 

------------------- 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางสุวภัทร  อุโลก 
งสุ 

นายก อบต.ปราสาทเยอ             
ประธานกรรมการ 

สุวภัทร  อุโลก 
๒. นายนฤทธิ์  กาเมือง รองปล ัด รกท.ปลัด อบต.

ปราสาทเยอ       กรรมการ 
นฤทธิ์  กาเมือง 

3. นางสาวจิรนันท์  เตมีย์ 
ง 
สาว 

หัวหน้าส านักปลัด                               
กรรมการ 

จิรนันท์  เตมีย์ 
4. นางสาวมัณฑนา  มีมานะ นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.

กองการศึกษาฯ   กรรมการ 
มัณฑนา  มีมานะ 

5. นายทนงศักดิ์  วัฒนสกุลชล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ชก.            
กรรมการ 

ทนงศักดิ์  วัฒนสกุลชล 
6. นางสาวปรีดาพร  พุ่มไม้ นักวิชาการพัสดุ ชก.                            

กรรมการ 
ปรีดาพร  พุ่มไม้ 

7. นางมะลิวัลย์  บุญมา นักวิชาการศึกษา ปก.                          
กรรมการ 

มะลิวัลย์  บุญมา 
8. นายอุทัย บัวภา นักจัดการงานทั่วไป ชก.         

กรรมการ/เลขานุการ 
อุทัย บัวภา 

 
 

ผู้มาประชุม     8   คน 
ผู้ไม่มาประชุม  -   คน 
ลาประชุม        -   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  -   คน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

เมื่อทีป่ระชมุพร้อมแล้วดิฉันในต าแหน่งประธานขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 

ประธานฯ                  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ที ่   /2563 ลงวันที ่   ตุลาคม  2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาทเยอ ซ่ึงคณะกรรมการประกอบด้วย 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานมีหน้าทีด่ังนี้ 
- ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
- จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
- ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

๑. นางสุวภัทร 
งสุ 

อุโลก นายก อบต.ปราสาทเยอ          ประธานคณะท างาน 
๒. นายนฤทธิ์ กาเมือง รองปล ัด อบต. รกท.ปลัด อบต.ปราสาทเยอ คณะท างาน 
3. นางสาวจิรนันท์ 

ง 
สาว 

เตมีย์ หัวหน้าส านักปลัด                               คณะท างาน 
4. นางสาวมัณฑนา มีมานะ นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ   คณะท างาน 
5. นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.            คณะท างาน 
6. นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ นักวิชาการพัสดุ ชก.                            คณะท างาน 
7. นางมะลิวัลย์ บุญมา นักวิชาการศึกษา ปก.                          คณะท างาน 
8. นายอุทัย  บัวภา นักจัดการงานทั่วไป ชก.        คณะท างาน/เลขานุการ 
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- พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
-  ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืนๆ ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
คณะท างานจัดการความรู้ในองค์กร (KM) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ได้
ด าเนินการจัดการความรู้ และรายงานผลการด าเนินงานให้ประธานทราบ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1.  การแต่งเครื่องแบบพนักงาน 
2.  คู่มือการปฏิบัติงานของส านัก/กอง 
3.  การด าเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
4.  คู่มือการบริหารงานบุคคล 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่แล้วมาได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็น

อย่างดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2        รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน                    - ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 นี้ เรายังไม่มีกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่จะด าเนินการ

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ดังนั้น ในวันนี้ 
จึงเชิญทุกท่านทีเ่ป็นคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาโครงการและกิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ 

 

รองปลัด อบต.           - ครับ ฝ่ายเลขาก็ได้รายงานผลการด าเนินการทีแ่ล้วมาให้ท่านประธานทราบแล้ว ในปีนี้ผมเห็น
ควรให้ส่วนราชการ หัวหน้าสวนทุกส่วนร่วมกันพิจารณางานในส่วนราชการของท่านเองก่อน
เป็นอันดับแรก แล้วลงมติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับ 

 

ประธาน                  - ตามที่รองปลัด อบต. เสนอก็ถือว่าดีนะค่ะ ทุกส่วนจะได้น าเสนอผลงานที่จะให้ทุกคนได้
คัดเลือกอีกครั้ง เริ่มจากหัวหน้าส านักปลัด 

 

หน.ส านักปลัด            - ส าหรับการจัดการความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ในปี 2564 
ส านักงานปลัดขอเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ตามมิติที ่4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ก าหนดให้ตรวจกิจกรรม
เหล่านี้ทั้งหมด ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการอีกวิธีหนึ่งด้วย ส านักงานปลัดจึงเสนอเรื่อง
ดังกล่าวค่ะ ประกอบกับอีกประการหนึ่งฝ่ายเลขาซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบในงาน KM และงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดอยู่แล้ว มีความรู้ความสามารถและรับผิดชอบอยู่แล้ว ก็
จะสามารถถ่ายทอดงานมาได้อย่างดีค่ะ 

 - งานสาธารณสุข ขอเสนองานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรค เนื่องจากว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการด้านสุขภาพส าหรับคนในพื้นที่อยู่แล้ว 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง และให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางของการ
ให้บริการด้วย 

 - งานพัฒนาชุมชน ขอเสนอเกี่ยวกับการการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ เพ่ือเป็นการ 
ประชาสัมพันธ์งานด้านสวัสดิการของเราค่ะ 
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ประธาน                    - เชิญส านัก/กองอ่ืนๆ ค่ะ 
 

นักวิชาการพัสดุ           - ส าหรับกองคลัง ขอเสนอเรื่องการตรวจงานจ้าง และการท าหน้าที่คณะกรรมการตรวจการ
จ้างค่ะ เนื่องจากว่าปัจจุบันข้าราชการมีหน้าที่นอกเหนือจากงานประจ าแล้ว ยังต้องท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วยค่ะ 

 

ประธาน                     - เชิญส านัก/กองอ่ืนๆ ค่ะ 
 

รองปลัด อบต.            - ส าหรับกองช่าง กระผมในส่วนของรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ขอเสนองานเกี่ยวการขอ
อนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จริงๆ แล้ว งานของกองช่าง เป็นงานสายงานช่างที่
ค่อนข้างจะเข้าใจยากอยู่พอสมควรจึงยากท่ีจะสามารถท างานในรูปแบบการจัดการความรู้ใน
องค์กร เพ่ือให้ทุกท่านทราบได้ครับ 

 

ประธาน                     - เชิญส านัก/กองอ่ืนๆ ค่ะ 
 

รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ  - ขอเสนองานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคะ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การจัด 
การศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. เราค่ะ 

 

ประธาน                  - ในเมื่อส่วนต่างๆ ได้เสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะลงมิติเพ่ือคัดเลือกงานที่จะด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรของ อบต. เราค่ะ ให้เลขาฯ สรุปงานที่แต่ละส่วนเลือกไว้
อีกครั้งคะ่ 

 

เลขาฯ - งานทีแ่ต่ละส่วนจะน ามาเป็นตัวเลือกให้กับคณะท างานได้พิจารณาคัดเลือกร่วมกันมีดังนี้ 
1. ส านกงานปลัด การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

การให้บริการสาธารณสุข ด้านการป้องกนและควบคุมโรค และการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

2. กองคลัง การปฏิบัติหน้าทีค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. กองช่าง การขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
4. กองการศึกษาฯ การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราสาทเยอ 

 

ประธาน - ล าดับต่อไป ขอให้แต่ละคนเลือกลงมติคัดเลือกค่ะ และให้เลขาสรุปคะแนนค่ะ 
เลขา                - ผลการลงมติของคณะท างานเป็นดังนี้ครับ 

 
งาน คะแนน หมายเหตุ 

1.  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล 

2.  การปฏิบัติหน้าทีค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3.  การขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
4.  การให้บริการสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรค 
5.  การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราสาทเยอ 
6.  การลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
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มิติที่ประชุม               - มีมติเลือกการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นงาน
ที่จะใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ใน
ปีงบประมาณ 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธาน                    มีท่านไหนจะเสนอเรื่องเพ่ิมเติมอีกไหม 
 

ที่ประชุม - ไม่มี – 
ประธาน - ขอปิดการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้จดรายงานการประชุม      
               (นายอุทัย  บัวภา) 

เลขานุการคณะท างานฯ 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
        (นางสุวภัทร อุโลก) 

ประธานคณะท างานฯ 



 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมอชื่อ 

1 นางสุวภัทร  อุโลก 
งสุ 

นายก อบต.ปราสาทเยอ             
ประธานกรรมการ 

 

2 นายนฤทธิ์  กาเมือง รองปล ัด รกท.ปลัด อบต.
ปราสาทเยอ       
กรรมการ 

 

3 นางสาวจิรนันท์  เตมีย์ 
ง 
สาว 

หัวหน้าส านักปลัด                               
กรรมการ 

 

4 นางสาวมัณฑนา  มีมานะ นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.
กองการศึกษาฯ   
กรรมการ 

 

5 นายทนงศักดิ์  วัฒนสกุลชล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ชก.            
กรรมการ 

 

6 นางสาวปรีดาพร  พุ่มไม้ นักวิชาการพัสดุ ชก.                            
กรรมการ 

 

7 นางมะลิวัลย์  บุญมา นักวิชาการศึกษา ปก.                          
กรรมการ 

 

8 นายอุทัย บัวภา นักจัดการงานทั่วไป ชก.         
กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
ครั้งที ่1/2563 

วันที ่      ตุลาคม  2563 เวลา 13.00 น. 
     ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 

------------------------------------------- 
- 


