
 

  นโยบายกลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 



-     มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 6 

-     มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบรหิารทรพัยากรบุคคล 7 

-     มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 7 

-     มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดชอบดานการบรหิารทรพัยากรบุคคล 8 

-     มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 8 

-     และหลักเกณฑการพฒันา 
บทที่ 3 ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 

 

9 

     แตงต้ังคณะทํางาน 9 

     ประชุมคณะทํางาน 9 

 กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบร ิหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

10 

     การดาเนินงานตามข้ันตอน 10 

-  วิเคราะหทิศทางการบรหิารทรัพยากรบุคคล 10 

- เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิ 11 

* ดานกระบวนงาน 11 

* ดานบุคลากร 12 

* ดานทรัพยากร 13 

* ดานลูกคา /ผูรับบริการ  (หนวยงาน/ประชาชน)                            13 

-  วิเคราะห SWOT 14 

-  วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร 16 

-  ปจจัยแหงความสําเรจ็ 30 

-  จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล 34 

- ภาคผนวก 45 

สารบัญ 
 

 
 

    หนา 
 

 

บทที่ 1 บททั่วไป                                                                          4 
 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคกลยุทธ ขององคการบริหารสวนตําบล

ปราสาทเยอ 
บทที่ 2 การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล                             6 

     มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 



คํานํา 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมีความ 
เขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจที่มีความ 
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนมิติอีกหน่ึง ที่
จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบความสําเร็จ 
และถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตาม
วัตถุประสงคที่วางเอาไว 

เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเน่ือง องคการบริหารสวน 
ตําบลปราสาทเยอ ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
ข้ึน โดยไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก 

1.ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑการพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ กับ
วิสัยทัศน พันธกิจ ดังน้ันเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ มีแผนกลยุทธการบริหารงาน ทรัพยากร
บุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยาง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมี สวนเกี่ยวของกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรใน การพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับ 
การจัดทําเพื่อเปาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มี
สมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางย่ังยืน” 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM 
องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 



บทท่ี 1 
บททั่วไป 

 

 
 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
     วิสัยทัศน 

“มุงมั่น เขาใจ เขาถึง พัฒนาปราสาทเยอ” 
 

     พันธกิจ 
1    พัฒนาตําบลปราสาทเยอใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระดับจังหวัดและกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการ  
มีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

3    บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทองถ่ินใหทํางานอยางมืออาชีพ 
4    สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอใหสามารถสง 

มอบบริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน 
 

 

     ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 6 เปาประสงค และ 25 กลยุทธ ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

เปาประสงค กลยุทธ 
1.  ตําบลปราสาทเยอเปนเมืองนาอยู มี
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลมุทั่วถึง 

1.1 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอ
ระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก 

1.2 กอสรางและขยายเขตไฟฟา/ไฟฟาสาธารณะ 

1.3 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 

1.4 บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงไดรับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 

เปาประสงค กลยุทธ 
1.  ประชาชนในตําบลมีอาชีพและรายได
เพิ่มข้ึน 

1.1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร 

1.2 เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัวและกลุมอาชีพ 

1.3 สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เปาประสงค กลยุทธ 
1. ระบบการศึกษา สุขภาพอนามัย 
สวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ 
ขนบธรรมเนียม ภูมิปญญา ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของตําบลไดรับการสงเสริม 
บรหิารจัดการอยางเหมาะสม 

1.1 พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

1.2 พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

1.3  สงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 

1.4  สงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 

1.5  สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 

เปาประสงค กลยุทธ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายในตําบลปราสาทเยอไดรบัการบรหิาร
จัดการอยางเหมาะสม 

1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรพัยากรนํ้าและ
สิ่งแวดลอม 

1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค 

1.3  การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

เปาประสงค กลยุทธ 
1. พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารการเมือง
การปกครองใหเขมแข็งย่ิงข้ึน 

1.1 สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนา
การเมืองและสงัคม 

1.2 สงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคคลและองคกรใหมีขีดความสามารถใน
การพัฒนา 

1.3  สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 

 1.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6: ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

แนวนโยบายของรัฐบาล 
 

เปาประสงค กลยุทธ 
1. ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตาม
ภารกิจที่ไดรับถายโอนในการจัดระบบ
บรหิารสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีความถูกตอง 
รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดตรงตามวัตถุประสงค 

1.1 การถายโอนงานจัดการศึกษา 

1.2 สงเสริมอัตราการปองกันเฝาระวังรักษาบําบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติดและ
รักษาชุมชนใหเขมแข็ง 

1.3  สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก 

1.4  สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหสามารถลดปญหา
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยตางๆ 

 1.5  สงเสริมสรางโอกาสการเขารับบริการสาธารณสุข 
 1.6  สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรพัฒนา

จังหวัด 



 

   บทท่ี 2 การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 

   

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ 
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกลาว 
ประกอบดวย 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

 

 

 มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังตอไปน้ี 

1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลอง และ
สนับสนุนให อบต. บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมี ขนาดและ
สมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ ทั้งใน ปจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความ ตองการ
กําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 

3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ใหไดมา
พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความ คงอยูและ
ขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสรางความตอเน่ืองในการ บริหาร
ราชการหรือไม นอกจากน้ียังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจ ใหกับ
ขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

 

 

 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ( HR Transactional Activities)  
มีลักษณะดังตอไปน้ี 

1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา คัดเลือก การ
บรรจุแตงต้ัง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
อื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัยและนํามาใช
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

3) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ งบประมาณรายจาย
ของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุมคา 
(Value for Money) 

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคลของสวน
ราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 



 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวนราชการกอใหเกิดผลดังตอไปน้ี 

1) มีนโยบาย แผน งานโครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปน
ตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ 

2) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงานตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมีการ แบงปน 
แลกเปล่ียน ขอมูล และความรู (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 

4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ี เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการ
ปฏิบัตงิานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ือไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม เพียงใด นอกจากน้ี ขาราชการ
และผูปฏิบัตงิานมีความเขาใจ ถึงความเช่ือมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล และผลงานของทีมงานกับ
ความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

 
 มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง 

1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน 

2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะตองกําหนดใหความ
พรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร บุคคลของสวน
ราชการ 

 
 มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การที่สวนราชการมีนโยบาย 
แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังน้ี 

1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานระบบงาน และ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการ 
ใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี โดยไมสูญเสีย 
รูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม กฎหมาย ซึ่ง
มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

3) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับขาราชการและ บุคลากร
ผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และใหกําลังคนมีความพรอมที่ จะ
ขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ 

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่จะชวยทําใหสวน
ราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอย
เพียงใด หากยังไมมีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกลาว หรือมีในระดับนอยแลว สวนราชการ จะตองมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการประเมินดังกลาว และเปนการ ยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ 



   บทท่ี 3 ข้ันตอนจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

  องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
1.  แตงต้ังคณะทํางาน 

เน่ืองดวยองคการบริหารสวนตําบล ไดแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM ตาม
คําส่ังองคการบริหารสวนตําบล ปราสาทเยอ ที่ 180/2563 เมื่อ 7 เมษายน 2563 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง คณะทํางานดําเนินการจัดการองคความรูในองคกร ดังน้ี 

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ                   ประธานกรรมการ 
2. ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ                 กรรมการ 
3. หัวหนาสวนราชการทุกสํานัก/กอง         กรรมการ 
4. เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ       กรรมการ 
5. นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ      กรรมการ/และเลขาฯ 
คณะทํางานมีหนาท่ีดังน้ี 
1.  ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
2.  จัดทําแผนจัดความรูในองคกร พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
3.  ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4.  ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของ 

2.  ประชุมคณะทํางาน 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหาร

สวนตําบลปราสาทเยอ ทั้งหมด ดังน้ันในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงไดมีการประชุม
คณะทํางาน เพื่อทบทวนเปาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม ประเมินผลพรอมสรุป
บทเรียน ตางๆ ที่ไดจากการดําเนินการตามแผนที่ผานมา เพื่อสรางระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา 
การสรางความกาวหนาในการทํางาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรและสราง แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึง
พอใจของบุคลากร ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะทําใหบรรลุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ตามที่ไดกําหนดไว 

3.  คณะทํางานฯ ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม 
แนวทาง โดยมีขอสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังน้ี 

3.1 การวิเคราะห ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
และศึกษาขอมูลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของการ ประเมินสถานภาพ
และผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล การวิเคราะหสวนตาง
ระหวางความสําคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน HR และการวิเคราะหแรง 
เสริมแรงตานของแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร บุคคล 

3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหครอบคลุมการบรรลุ
เปาหมายและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร 

3.3 การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริ หารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/ โครงการ
รองรับ 

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายก อบต. 
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/ 

โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ 
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพื่อใหเกิดการ

ปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอๆ ไป 



4. การดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว 
4.1 คณะทํางานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งไดกําหนด

วิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินให เปน
กลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางย่ังยืน และมพีันธกิจประการหน่ึงคือ พัฒนาใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง จึง
ทําใหเห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีเปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
อบต. การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการนําการจัดการความรู 
(KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นเพื่อใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปนองคกรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน ดังกลาว คณะทํางานฯ ไดนําผลการศึกษา
การระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย และผูเกี่ยวของ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกล
ยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเหน็
ดังกลาวประกอบดวย 

4.1.1 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ใน
อนาคต ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
 
1. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญที่องคกร 

1.1 ดานกระบวนงาน 
1) นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรม

บุคลากรหรือความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได 
2) มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปนกรณีศึกษา เพราะ จะทําให

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา 
3) การออกระเบียบตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไมคลุมเครือ รวมถึงการอบรม ช้ีแจงให

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเขาถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบียบนั้นๆ อยางแทจริง เพื่อท่ีจะ
ถายทอดใหกับผูปฏิบัติไดอยางแทจริงดวย 

4) การออกระเบียบตองใหมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคิดคนเดียว ใชหลักการมีสวน
รวม 

5) ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน 
6) จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี 
7) มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ 
8) กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
9) สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการที่ชัดเจน 
10) ลดข้ันตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง 
11) กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากข้ึน 
12) สงเสริมใหพนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  

ไดในทกุดาน ทุกกิจกรรม 
13) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได 
14) มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอบรมใน

หลักสูตร ตางๆ การคัดเลือกคนเขาสูตําแหนง 
15) กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนาไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
16) ขาราชการเขาใจบทบาทความเช่ือมโยงกระบวนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงาน



ตนเอง 
 
 
17) ปริมาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18) มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตองแมนยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ และ

บริหาร ราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ดานบุคลากร 

1) พัฒนาใหบุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เกง ดี สุข 
 เกง = มีความรูเปนท่ียอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอื่น มีความสามารถ มี

ทักษะ ศิลปะในการประสานงานเปนท่ียอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอื่น 
 ดี =  มีคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส รับผิดชอบ 
 สุข = ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นๆ ในสํานักงาน 
2) บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญและเช่ียวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุมและบุคลากร

ในทุก 
ระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนํา IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

3) บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคคลอื่นๆ ได 

4) การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career Path การจัด
สวัสดิการ 

5) เพิ่มขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ แรงจูงใจ
อื่นๆ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

6) จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ 
7) เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดาน 
8) บุคลากรมีการใหบริการที่ดีกับผูที่มาติดตอ และเปนพี่เลี้ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
9) บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ 
10) มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
11) บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12) บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13) ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงา 

1.3 ดานทรัพยากร 
1) มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2) นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM) 

 3) มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและทันสมัย 
ใหทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
 4) สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทําใหการเขาถึงสารสนเทศทําไดงายและเทา
เทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและสงเสรมิการเรียนรูของบุคลากร (KM) 
 5) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 
 1.4 ดานผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร 

     องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
1) องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการ

บริหารงาน 



2) สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอประชาชนอยาง
แทจริง 

3) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ มีความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติได
อยางประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุมคา 

4) สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ 
5) องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ จะตองดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด 
 
 
6) มีระบบการเสรมิสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรทองถ่ินใหเปนผูที่มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาตําบล

ปราสาทเยอ 
7) องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ รับฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการ

ดําเนินงาน 
 

     ประชาชน 
1) ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก และการเขารวมในการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
2) ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน ทําใหการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนตําบล

ปราสาทเยอ ทํางานไดสะดวกย่ิงข้ึน 
3) ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

ปราสาทเยอ 
 

2. จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดีย่ิงๆ ขึ้น 
จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีท่ีองคกรมีอยู 

1) บุคลากรมีความรู ความเช่ียวชาญในหนาที่ในดานตางๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

2) การเปนหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับในบทบาทการสงเสริมความรูดานการปกครองทองถ่ิน ใหแก
ประชาชน 

3) มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหความรูแกขาราชการกรมและพนักงานทองถ่ิน และเปนที่ยอมรับ
จาก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) มีเครือขายการปฏิบัติงาน 
5) มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ไวอยางชัดเจน 
6) ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7) มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลายๆดาน เชน การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ การศึกษาดู

งาน 
8) เปนหนวยงานท่ีมีพื้นฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สรางสรรค สามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 
9) มีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนวยงานอื่น 
10) ขาราชการมีความรู ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานไดหลายตําแหนง 

สิ่งท่ีมุงเนน 
1) การเปนองคกรหลักในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) เปนหนวยงานที่คอนขางมีความคลองตัวสงู เปนองคกรขนาดเล็กที่งายตอการปรับเปลี่ยน 
3) มีการนําระบบสารสนเทศมาเช่ือมโยงเครือขายทั่วประเทศ 



3. สิ่งท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสําเร็จตามเปาหมายสูงสดุท่ีคาดหวัง 
1) การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร 
2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
3) สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนําในการบริหารเปล่ียนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิสัยทัศน 

ของ บุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4) พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
5) การสรางบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีคุณภาพ 
6) การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและการนําไปใช

ประโยชน 
7) บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
8) มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน 
9) การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ย้ิมแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ ประสานประโยชน” 
10) สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ 
 
 
11) สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12) จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการ

ทํางาน 
13) บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ไดรับ 

 

4. ความคาดหวังใหหนวยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน/ดําเนินงาน 

1 ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 
2 พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเน่ืองเพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
3 ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรมในการ

บริหารงานบุคคล 
4 มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสม่ําเสมอและเปน

ปจจุบัน 
5 มีการอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม ท่ี สอดคลองกับแนวโนม

ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6 มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลที่ถูกตอง ทันสมัย โดยท่ีขาราชการ สามารถตรวจสอบขอมูลไดดวยตนเองผาน

เครือขายระบบอินเตอรเน็ต 
7 การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไวลวงหนา 
8 สรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงต้ัง (ยาย) การอบรมศึกษาดูงาน 
9 มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพื่อสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแกบุคลากร 
10 สรางผูบริหารใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11 การรักษาคนในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 
12 การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เชน เรื่องเงินโบนัส 
13 มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและเพียงพอ 
14 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 

 



4.1.2 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลวจึงไดกําหนดประเด็น 
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

ลําดับ                                                     ประเด็นยุทธศาสตร 
1 การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
2    การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 
3    พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
4    พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
5    การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
6    การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ 
7    การสรรหา บรรจุ แตงต้ัง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8    การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และ

ตอเน่ือง 
10   การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
11   การพัฒนาศูนยชวยเหลือวิชาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู 
12   การวางแผนอตัรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
13   การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว 
14   การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
15   การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 
16   พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเปนในการเรียนรู

และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
17   กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
18   บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการทํางานเปนทีม และการ

เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
19    พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20    พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21    สรางระบบ Logistic เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22    สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
23    พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของ กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินและระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจ 
 24    พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในสวนของเครื่องมือ วิธีการ และผูประเมิน เพื่อให

สามารถ  
          ใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง 

25     กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
 26    สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางาน และ

บรรยากาศ 
          ของการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การทํางานอยางมีความสุข และงานบรรลุผล 

 27 พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลังขอมูลความรูและนํา 
เทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

28     การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม 
 
 



29     การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวมประกอบกับขอมูลที่ไดดําเนินการระดมความ
คิดเห็นจากผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดม
ความคิดเห็น มีประเด็นที่คลายคลึงกับการระดมความคิดเห็นขางตน 

 

การวิเคราะหสิ่งสนับสนุน/อุปสรรคเพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนด
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน 1. การจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม 2. ระเบียบกฎหมายไมเอื้ออํานวยในการสรางความกาวหนา 

3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสรางการบริหารงานของ สถ. 
 4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 

 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรูทักษะสมรรถนะเฉพาะตําแหนง 

 6. ขาดอัตรากําลังที่เปนไปตามแผนอตัรากําลัง 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดอุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุน 

1. จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังใหเปนปจจุบัน 1. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาใหชัดเจน (Career Path) 

2. รับโอน/บรรจุแตงต้ัง/สรรหา ใหเปนไปตามแผน
อัตรากําลัง 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสรางความกาวหนาใน
อาชีพ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลบุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให ชัดเจน 
(Career Path) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสราง เสนทางความกาวหนา 

4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกบัความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

4. รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะประจําตําแหนง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการวางแผน
อัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับภารกิจ

1. ถูกจํากัดดานอัตรากําลังจากการปรับปรงุ กระทรวง ทบวง 
กรม 

2. บุคลากรมีความพรอมทีจ่ะยอมรบัการเปลี่ยนแปลง 2. มีภารกิจเพิ่มข้ึนมากจากนโยบายการถายโอนภารกจิให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ โอน (ยาย) ไปอยูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือ หนวยงานที่มีความกาวหนามากกวา 

 4. อัตรากําลงัไมเพียงพอกับภารกจิและปริมาณงานที่ไดรับ
มอบหมาย 



สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดอุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุน 

1. เพิ่มอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ  
ถายโอน 

1. จัดทําและปรบัปรุงแผนอัตรากําลงัที่สอดคลองกับความเปน
จริงตามภารกจิหนาที ่

2. บริหารอัตรากําลงัและปรบัอัตรากําลงัใหเปนไปตาม
กรอบที่กําหนด 

2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรบัวัฒนธรรม การทํางานของ
บุคลากรใหสอดคลองกบัการบรหิารราชการแนวใหม 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกบัการบรหิาร ราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเรจ็ในการสรางและปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน 
วัฒนธรรมในการทํางานให เหมาะสมกบัภารกจิ 

2.  มีการสรรหาและบรรจแุตงต้ังทีส่อดคลองกบั การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสรรหาและบรรจุแตงต้ังที่
สอดคลองกบัการบรหิาร ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึง 
วัฒนธรรม ความคิดของบุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ผูบริหารและบุคลากรของ สถ. ใหความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรูและทกัษะในการนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน 
เครื่องมือในการตัดสินใจ 

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ 

3. ตองพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดอุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุน 

1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน ระบบ
และตอเน่ือง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ สงเสริมตามความ
ตองการดาน IT ของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง
เพียงพอ 

2. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูล
สารสนเทศที่สามารถนํามาใช ประโยชนไดอยางแทจริง 

3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุมทุกภารกิจ
ของ สถ. 

4. กําหนดใหความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศเปนสวนหน่ึงของสมรรถนะของทุก
ตําแหนง 

4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการบริหารงานบุคคล เพื่อ
สะดวกในการเรียกใชขอมูล 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาความรูและทกัษะดาน IT ของบุคลากร กอง
การเจาหนาที่อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับ การพัฒนาความรู
และทักษะดาน IT 

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศไดรับการจัดทําเปนฐานขอมูล เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร ยุคใหมท่ีให
ความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. มีโครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารท่ีหลากหลาย 
ทั้งโครงการภายในและภายนอก รวมทัง้โครงการ
ศึกษาดูงานตาง ๆ 

1. ผูบริหารบางสวนที่เขารับการฝกอบรมไมคอยใหความสําคัญกับ
การอบรม เพื่อพัฒนา Competency ของตนเอง 

2. มีการประชุมิติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยใหความสําคัญกับการดําเนินการ ตาม
ยุทธศาสตรของกรมฯ อยางสม่ําเสมอ 

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/ไมคอยนาสนใจ 
3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผูนํา 
วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ ผูบริหารอยางเปนรูปธรรม 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดอุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุน 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
ผูนําการพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน ระบบ
และตอเน่ือง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําใหมีคุณลักษณะของ
ผูบริหารยุคใหม 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพื่ อเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผู นํา  และ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. มีระบบประเมินผลผูบริหารที่เขารับการฝกอบรมวามีศักยภาพ
เพิ่มมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ที่ 
จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 

3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที่ 
เกี่ยวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน รวมงานเปนผูประเมิน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 
อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

1. รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา 

2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ 
พัฒนาภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. จานวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับการ สอนงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 6: การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน 
 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงของกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุน 

1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ 
ขาราชการ เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับ ตําแหนงของบุคลากร 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานกับ 
หนวยงาน 

2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

3. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการที่วางานราชการมีคาตอบแทนนอย 
ไมเหมาะสม จึงทําให อยากยายไปสูหนวยงานที่คาตอบแทนดีกวา 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดอุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอเน่ืองชัดเจน 
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความตอเน่ืองชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ 
สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และเปนรูปธรรมมาก
ย่ิงข้ึน 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย 
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง 
ตอเน่ือง 



เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่มีสมรรถนะสูง 
เชน Talent Management 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ สามารถรักษาไวได 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีความ 
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

2. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

 
   ประเด็นยุทธศาสตร 7 : การเสริมสรางค ุณธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 

2. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการทจุริต
และโครงการดานการสงเสริมจริยธรรมของขาราชการ

2. กระบวนการในการเสรมสรางคุณธรรมยังใชวิธีการเดิมๆ ทําใหไม
นาสนใจ 

3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ
หนวยงานอื่นอยางสม่ําเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา องคความรูของ
องคกร 

4. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติอยางชัดเจน 

5. คานิยมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

6. ไมมีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมของขาราชการ

  
 

 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดอุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน การ
ทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม จริยธรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและมีความ หลากหลายย่ิงข้ึน 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมของกรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
บรหิารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํากระบวนงานในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน จริยธรรมของกรมฯ 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

 
 
 
 
 
 
 



  ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 
 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวใหม
เปดโอกาสใหดําเนินการได 

1. ยังไมไดดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ของ สถ. และสมรรถนะ ประจําตําแหนง (Function Competency) 
ตามการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครฐัแนวใหม 

2. ผูบังคับบญัชาและบุคลากรในหนวยงานให
ความสําคัญกับการบรหิารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐ
แนวใหม 

2. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม เชน การประเมินสมรรถนะ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน เปนตน 

 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดอุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุน 

1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะหลักของ สถ. 
และสมรรถนะประจําตําแหนงทีส่อดคลอง กบัการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม โดยเปดโอกาส
ใหขาราชการมสีวนรวมในการจัดทํา 

1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม 

2. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตรการพฒันาทรพัยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ใหสอดคลองกับ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหนงที่กําหนด 
โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวน รวมในการปรับปรงุ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ การบริหารทรพัยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม 

2. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตรการพฒันาทรพัยากร 
บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรงุแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสมัพันธและจัดอบรมสัมมนาการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให บุคลากรใน
หนวยงาน 

3. ระดับความสําเรจ็ของการประชาสมัพันธและการจัดอบรมการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลแนว ใหม 

 
 
 
 
 
 
 



  ประเด็นยุทธศาสตร 9 : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนร ู 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. เปนองคกรที่มีความรูในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

2. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบเปนหมวดหมู 
 3. บุคลากรขาดความสนใจ 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดอุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุน 

1. ทําแผนการจัดการความรูเพื่อเปนแนวทางใน 
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจายอยูตาม
สํานัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปนหมวดหมู 

 

3. ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ 
เขาถึงองคความรู 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู 1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการความรู 

2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการรวบรวม 2. จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลวใหกับ
บุคลากรอื่นไดเรียนรูดวย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 10 : การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
 

สิ่งสนับสนุน อุปสรรค 

1. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 

2. ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุน 2. อํานาจการตัดสินใจยังอยูที่ระดับผูบริหารเปนสวนใหญ 
 3. มีหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการสรางภาวะผูนําไม

เพียงพอและไมทั่วถึงบุคลากรทุกกลุม 
 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดอุปสรรค สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุน 

1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อใหบุคลากรไดแสดงออกและกลา
ตัดสินใจ 2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
ใหกับขาราชการ 

1. มีการฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
อยางนอย 1  โครงการ 

2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนํา 



 

  
 สรุปปจจัยหลักแหงความสําเร็จเพื่อกําหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ  

   
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 

 

เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางความกาวหนาใน 
สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2. จัดทําแผนสรางความกาวหนา ( Career Path) 
ใหชัดเจน 
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสราง 
ความกาวหนาในอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตองเปนปจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังให 
เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 
3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา (Career 
Path) ใหชัดเจน 
4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ ความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
การวางแผนอัตรากําลังและ 
ปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 
กับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ 
ถายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเปนไป
ตามกรอบท่ีกําหนด 
3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ีสอดคลอง
กับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 
4. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม 
การทํางานของบุคลากรใหสอด คลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหม 

1. สรางและปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 
2. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมโดย คํานึงถงึ
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปนระบบ 
และตอเน่ือง 
2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 

เพียงพอ 
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กําหนดใหความรู ความสามารถ ดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศเปนสวนหน่ึงของสมรรถนะของทุก
ตําแหนง 
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและ 
สงเสริมตามความตองการดาน IT ของบุคลากร 
6. ผูบริหารตองใหความสาํคญัและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนไดอยางแทจริง 
7. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให 
ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใชขอมูล 

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT ของบุคลากร
อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานดานการบริหารทรัพยากรบคุคล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา 
มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของ
ผูบริหารยคุใหมท่ีใหวามสําคัญ
กับบุคลากรผูปฏิบตัิงาน 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผูนําวิสัยทัศนอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนํา และ
ผูปฏิบตัิงานควบคูกันไป 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํามีวิสยัทัศน 
อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําและผูปฏิบตัิงานควบคูกันไป 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 

 

เปาประสงค 
ควบคูกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงาน 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ท่ี
จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําให 
มีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 
5. มีระบบการประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับการ 
ฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผูบ ริหารโดยใหผู ท่ี
เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
เปนผูประเมิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ 
บุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริม 
คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี 
ประสิทธิภาพ 
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางการดาํรงชวิีต
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ 
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
6. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบาย เนนหนักให นําไปปฏิบัติอยาง เปน 
รูปธรรม 
7. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการควรมี
ตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร ระดับสูง 
ผูบริหารสํานัก/กอง ทองถิ่นอําเภอ 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของ 
บุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผลเปน 
ระยะอยางสมํ่าเสมอ 
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ 
ทํางานและดํารงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาระบบสราง
แรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ี 
มีประสิทธิภาพสงูไวกับ
หนวยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีตอเน่ือง ชดัเจน 
และเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
2. มีการจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอัน 
เก่ียวกับสวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรงกับ 
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
อยางตอเน่ือง 
4. นโยบายของผูบริหารระดับสงูตองมีความ 
ตอเน่ืองชดัเจน 
5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชดเจน 
และเปนรูปธรรมมากยิง่ขึ้น 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ีมี 
สมรรถนะสูง เชน Talent Management 
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชดัเจน 
และเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 
การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกพนักงาน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
การทํางาน 
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสใน 
การบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ 
บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 

 

เปาประสงค 
 3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 

บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม 
จริยธรรมใหมีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
5. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
และปฏิบัติตามคานิยมขององคกร 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากร 
เขาใจและปฏบิตัิตามคานิยมของกรม 
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ใหตรงกับสมรรถนะประจา 
ตําแหนง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะ หลักและสมรรถนะ 
ประจําตําแหนง 
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ ในระบบการ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐแนวใหม 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร การ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
3. มีการประชาสัมพันธและจัดอบรม 
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหมใหบคุลากรในหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 
พัฒนาองคกรใหเปนองคกร 
แหงการเรียนรู 

1. บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคตท่ีิรักการเรียนรู 
2. มีแผนการจัดการความรู 
3. รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพรองค 
ความรู 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู 
2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับ 
การรวบรวม 
3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวม 
แลวใหกับบคุลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี10 
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ 
ขาราชการ 

1. มีหลักสูตรการสรางภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการท่ีเหมาะสมและเปดโอกาสให
ขาราชการในหนวยงานไดเขารับการอบรมอยาง 
ท่ัวถึง 
2. ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดีสง 
บุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา 
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการ 
พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 



 

แบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล 

 
 

วิสัยท ัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

“มุงมั่น เขาใจ เขาถึง พัฒนาปราสาทเยอ” 1. การสรางความกาวหนาในสายอาช ีพ 

2. การวางแผนอัตรากำล ังและปร ับอ ัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารก ิจ 

3. การพฒันาระบบฐานขอม ูลสารสนเทศเพื่อสนับสน ุนการปฏ ิบัติงานดานการบรหิารทรพัยากร
บุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผูบร ิหารใหม ีภาวะผ ูนํา มีวิส ัยทัศน และพฤติกรรมของผ ูบริหารย ุคใหมท ี่ให
ความสำคัญกบับุคลากรผ ูปฏิบ ัติงานควบคูประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัติงาน 
 

1 พัฒนาตําบลปราสาทเยอใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
 

5. การส งเสรมิค ุณภาพช ีวิตของบ ุคลากร 

2 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 6. การพฒันาระบบสรางแรงจงูใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มปีระส ิทธ ิภาพสูงไวกับหน วยงาน 

ระดับจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองความ 7. การเสร ิมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร 

ตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 8. การบริหารทรัพยากรบคุคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 

3 บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทองถ่ินให 9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแห งการเรียนรู 

ทํางานอยางมืออาชีพ 
 

10. การพัฒนาภาวะผ ูนําใหกับขาราชการ 

4 สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
ปราสาทเยอใหสามารถสงมอบบริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมี
มาตรฐาน 

 



แบบฟอรมรายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธ 
 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความสอดคลอง 
เชิงยุทธศาสตร 

1. การปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง 
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง 
โครงสรางและอัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสรางและ 
อัตรากําลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะหสภาพ 
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะงาน 
เฉพาะตําแหนง 

บริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตามผล 
ในระดับตางๆ 
2. การประสานงานกับ 
หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อ 
รับทราบผลการดําเนินการ 
หรือปญหาตางๆ 

2. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให 
ชัดเจน  (Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน 
สรางเสนทางความกาวหนา (Career 
Path) 

1. แผนงานการสรางเสนทาง 
ความกาวหนา (Career Path) 
 

บริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตามผล 
การดําเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานที่เก่ียวของทั้งในและ
หนวยงานภายนอก 

3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลอง 
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว 
ใหม 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหนงที่สอดคลองกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลอง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม 

บริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม 
ความกาวหนาของการ
ดําเนินการ 
2. การประเมินผลการจัดทํา 
สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความตองการใน 
การฝกอบรม 
3. แผนงานการสงเสริมใหนําความรู
และทักษะจากการอบรมมาใชในการ 
ปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล 
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม 
ความกาวหนาของการ 
ดําเนินการ 

5. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให 
บุคลากรในหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธและการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

1. โครงการประชาสัมพันธการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 
2. โครงการอบรมการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

บริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรูหลัง 
การอบรมสัมมนา 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
 6. มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา 

ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา 
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ อยางนอย 
1 โครงการ 

1. แผนการสรางหลักสูตรการพัฒนา 
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

บริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การนําหลักสูตรไปใช 
ฝกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
หลังจากการนําไปใช 

7. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการ 
พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

รอยละของผูผานการฝกอบรมการ 
พัฒนาภาวะผูนํา 

1. แผนการสงบุคลากรเขารับการ 
อบรม 

บริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. จํานวนผูเขารับการอบรม 
2. จํานวนผูผานการอบรม 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปน 
ปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
ฐานขอมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทําฐานขอมูลบุคลากร 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

บริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมสํานัก/กองที่
เก่ียวของ  
2. การประเมินผลความ 
ถูกตองของระบบ 

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

รอยละของขอมูลสารสนเทศทีไ่ดรับ 
การจัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2. แผนงานเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผาน 
ชองทางที่หลากหลาย เชน การ 
โทรศัพทแจงขอมูลขาวสาร การสง 
ขอความเพื่อแจงขอมูลที่จําเปน 
เรงดวน การจัดทําวารสารขาวการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร  
ขอมูลผานทางเว็บไซด 
3. โครงการจัดทําคูมือการบริหาร 
งานบุคคลของขาราชการ สถ. 

บริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงานที่ 
เก่ียวของเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนา 
ระบบ 

 3. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่ 
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสรรหา 
และบรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ 
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ 
แตงตั้งที่สอดคลองกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ 
บุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ 
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

รอยละความสําเร็จของการจัดทํา 
สมรรถนะประจําตําแหนง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะประจํา 
ตําแหนง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะหกลุม 
งาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ 
บริหารงานบุคคล  
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร งาน
บุคคล 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงานที ่
เก่ียวของเพื่อติดตามผลการ 
ดําเนินการ 
2. การสอบถามความคิดเห็น
ของผูที่เก่ียวของเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล 
3. การนิเทศงาน 

2. การสรางและปรับกระบวนทัศน 
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรให 
สอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหม 
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการสรางและ 
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน คานิยม และ
วัฒนธรรมในการทํางานใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

1. โครงการสรางและปรับเปล่ียน 
กระบวนทัศนวัฒนธรรมในการทํางาน
ของบุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหมและเหมาะสม
กับภารกิจ 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การจัดโครงการฝกอบรม 
ใหแกบุคลากร 
2. การสงบุคลากรไปอบรม 
กับหนวยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตามผล 

3. การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของ 
บุคลากร/เจาหนาที่อยางเปนระบบ และ
ตอเน่ือง 

รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ 
ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 
ดาน IT 

1. โครงการฝกอบรมทักษะดาน IT 
แกบุคลากร/เจาหนาที่ 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
ฝกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะของ 
บุคลากรหลังจากเสร็จส้ินการ 
ฝกอบรม 

 4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํามี 
วิสัยทัศน อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ 
ผูนํา มีวิสัยทัศน 
2. โครงการพัฒนาขาราชการตาม 
หลักสูตรตางๆ ฯลฯ 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลผูบริหารที่ 
ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา 
วิสัยทัศน 
2. การประชุมเพื่อติดตาม 
ความกาวหนาของการดําเนิน 
โครงการ 

5. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) 
เพื่อพัฒนาภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคู
กันไป 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสอนงาน 1. แผนงานการสรางระบบการสอน 
งานในหนวยงาน (Coaching) 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล 
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนา 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
     ระบบการสอนงาน 
 6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะ 

สูง เชน Talent Management 
รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ 
หนวยงานสามารถรักษาไวได 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี 
สมรรถนะสูง (Talent Management) 
2. โครงการสงขาราชการเขาศึกษา 
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน/
หนวยงานภายนอก 
3. โครงการพัฒนาและติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการบรรจุใหมและรับโอน 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุม 
เปาหมาย 

7. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการ 
จัดการความร ู 

1. แผนการจัดการความรู บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม 
ความกาวหนาของการ 
ดําเนินการ 

8. องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการ 
รวบรวม 

จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองคความรู 
ในองคกร 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การรวบรวมองคความรู 
จากหนวยงานตางๆ ที่ 
เก่ียวของ 

9. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวม 
แลวใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร 
องคความรู 

1. แผนการเผยแพรองคความรู บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ 
เรียนรู 

มิติที่ 4 
ความพรอมรับ 
ผิดดานการ 
บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 
ปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร 
บุคคลใหมีความโปรงใส 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน 
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงคเพื่อกระตุนให 
ภาคประชาชน/องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นแจงเบาะแสเฝาระวังการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสรางเครือขายภาค 
ประชาชน/องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น ในการแจงเบาะแสเฝาระวัง 
การทุจริตฯ 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง 
มาตรฐานความโปรงใสในการ 
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
 2. มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน 

จริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง 
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากร 
เขาใจและปฏิบัติตามคานิยม 

รอยละของบุคลากรที่เขาใจและ 
ปฏิบัติตามคานิยม 

1. โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและ 
ปฏิบัติตามคานิยม 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
สงเสริมและประชาสัมพันธให 
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยม 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต และ
ความสมดุล 
ระหวางชีวิตกับ 
การทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของ 
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะ 
อยางสมํ่าเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน 
สวัสดิการของบุคลากร 

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ 
บุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลและพัฒนา 
แผนสวัสดิการ 

2.  การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางาน
และดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและ 
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใชในการทํางานและดํารงชีวิต 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนํา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
ในการทํางานและดํารงชีวิต 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
สงเสริมสนับสนุนใหนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใชในการทํางานและดํารงชีวิต 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง 
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ 
ทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สรางแรงจูงใจในการทํางานของ 
บุคลากร 

บริหารงานบุคคล 
  สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง 
แรงจูงใจในการทํางานของ 
บุคลากร 



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
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1. ความสอดคลองเชิง 
ยุทธศาสตร 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับ
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและ 
อัตรากําลัง 

1.2 จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนา (Career 
Path) ใหชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางเสนทาง 
ความกาวหนา 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตร งกับสมรรถนะประจํา
ตําแหนง 

2.1  จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ประจําตําแหนงที่สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถ. 

2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสมพันธและจัดอบรมสัมมนาการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ใหบุคลากรในหนวยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธและการจัด 
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

3. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 3.1 มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ 
ขาราชการ 

3.1.1 มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ 
ขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ 

3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ 
ผูนําใหกับขาราชการ 

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนํา 

 

2. ประสิทธิภาพของการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปนปจจุบัน 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานขอมูลบุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการจัดทําเปน 
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 



 

 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 

 

3. ประสิทธิภาพของการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1.1 จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ สมรรถนะ 
ในการทํางาน 

1.1.1 รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะประจํา 
ตําแหนง 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให 
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหารราชการแนว 
ใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปล่ียนกระบวน 
ทัศน คานิยม และวัฒนธรรมในการทํางานใหเหมาะสมกับ 
ภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT ของบุคลากร 
อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

3.1.1 รอยละของบุคลากรทีไ่ดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ดาน IT 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 
และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมที่ใหความสําคัญ
กับบุคลากรควบคูไปกับประสิทธิภาพ ของงาน 

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน อยาง 
เปนระบบและตอเน่ือง 

4.1.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา 

4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนา 
ภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

4.2.1 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษา 
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เชน 
Talent Management 

5.1.1 รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่หนวยงาน
สามารถรักษาไวได 

6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู 6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการจัดการความรู 
6.2 องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการรวบรวม 6.2.1 จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลวใหกับ 
บุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู 



 

 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 

 

4. ความพรอมรับผิดดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรมใหแก 
ขาราชการและเจาหนาที่ 

1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของ 
บุคลากร 

1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและ 
ปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

1.3.1 รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมของ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

5. คุณภาพชีวิตและความ 
สมดุลระหวางชีวิตกับการ 
ทํางาน 

1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของขาราชการ 1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให 
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมทั้งมีการ 
ประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการของ 
บุคลากร 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ 
ทํางานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง 
แรงจูงใจในการทํางาน 



 

 


