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  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจในกำรส่งเสริมท้องถิ่นให้มีควำม
เข้มแข็งในทุกด้ำน เพ่ือสำมำรถตอบสนองเจตนำรมณ์ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งเป็นภำรกิจที่มีควำม
หลำกหลำยและครอบคลุมกำรด ำเนินกำรในหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่
จะขำดกำรพัฒนำไม่ได้ และถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรผลักดันยุทธศำสตร์และพันธกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงเอำไว้ 

เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปอย่ำงมีระบบและต่อเนื่ององค์กำรบริหำร ส่วนต ำบล
กองก๋อย ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อยขึ้น                   
โดยได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนควำมส ำเร็จ 5 ด้ำน ที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด ได้แก่  

1. ควำมสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
2. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล   
3. ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
4. ควำมพร้อมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล              
5. คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน และหลักเกณฑ์กำรพัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ                  
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย มีแผนกลยุทธ์กำรบริหำรงำนทรัพยำกร
บุคคลที่สำมำรถตอบสนองทิศทำงกำรบริหำรงำนของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสมและ              
มีประสิทธิภำพ จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงและประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำระบบ   
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย จะน ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล                
ที่ ได้รับกำรจัดท ำ เพ่ือเป้ำหมำยส ำคัญในกำรผลักดัน  พัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือ “สำธำรณูปโภค             
ครบครัน  กำรศึกษำโดดเด่น  เศรษฐกิจพึ่งพำ  ชีวิตพอเพียง”  

 
คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร KM 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  

 วิสัยทัศน์ 
“มุ่งมั่นพัฒนำต ำบล ส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณภำพ  ยึดมั่นคุณธรรม สู่กำรพัฒนำต ำบลที่ยั่งยืน” 

 พันธกิจ 
1. พัฒนำต ำบลกองก๋อยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ระดับระดับจังหวัดและ

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนภำยใต้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำย 

3. บริหำรงำนบุคคลและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรท้องถิ่นให้ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ                                                                                                     
4. ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อยให้สำมำรถส่ง

มอบบริกำรสำธำรณะให้ประชำชนได้อย่ำงมีมำตรฐำน  
 

 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ 8 เป้ำประสงค์ และ 14 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย                   

ให้มีสมรรถนะสูง 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  ระบบบริหำรรำชกำรของ อบต.            
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร 
บ้ำนเมืองที่ดี 

1.1  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักเกณฑ์ 
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
1.2  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ อบต.  
อย่ำงเป็นระบบ 
1.3  น ำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร 

2.  บุคลำกร อบต. มีควำมเป็นมืออำชีพและ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

2.1  พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร อบต. ให้มีขีด
ควำมสำมำรถสนองตอบต่อยุทธศำสตร์ จังหวัด  
2.2  เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร อบต.  

3.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ 
เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 

3.1  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ อบต. 
ส ำหรับใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ อบต. 
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           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาต าบล 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  อบต. มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและมีกำร
ให้บริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพแก่ประชำชน 

1.1  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรของ อบต. ตำม
หลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี.  
1.2  พัฒนำศักยภำพของ อบต. ให้สำมำรถ
สนองตอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  
1.3  ศึกษำ  วิจัย และติดตำมประเมินผลเพ่ือ
พัฒนำ อบต. 

2.  อบต. มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ กำรเงิน กำรคลังให้สำมำรถพ่ึงพำ
ตนเอง 

2.1  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
กำรเงิน กำรคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  บุคลำกรของ อบต. มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

3.1  พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของ อบต. ให้
สำมำรถส่งมอบบริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

           
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. อบต. สำมำรถใช้ภำคีเครือข่ำยให้เข้ำร่วมเป็น
หุ้นส่วนกำรพัฒนำต ำบลกองก๋อย 

1.1  สร้ำงกลไกให้ภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของ อบต. 
1.2  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
อบต. และกำรสร้ำงและใช้ภำคีเครือข่ำย  

2.  อบต. ได้รับควำมเชื่อม่ันจำกประชำชน 2.1  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงำนที่ 
โดดเด่นของ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมกรอบ
มำตรฐำนควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมำตรฐำน ดังกล่ำว 
ประกอบด้วย 
       มิติที่ 1  ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ 
       มิติที่ 2  ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
       มิติที่ 3  ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
       มิติที่ 4  ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
       มิติที่ 5  คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน  
 
        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรมีแนวทำงและวิธีกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบำย แผนงำนและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งมีควำมสอดคล้อง
และสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีกำรวำงแผนและบริหำรก ำลังคนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กล่ำวคือ “ก ำลังคนมี
ขนำดและสมรรถนะ” ที่เหมำะสมสอดคล้องกับกำรบรรลุภำรกิจและควำมจ ำเป็นของส่วนรำชกำร ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต มีกำรวิเครำะห์สภำพก ำลังคน (Workforce Analysis) สำมำรถระบุช่องว่ำงด้ำนควำม
ต้องกำรก ำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่ำงดังกล่ำว  
   3) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้
ได้มำพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกลุ่มข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ ำเป็นต่อควำมคงอยู่
และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของส่วนรำชกำร (Talent Management)   
   4) มีแผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งมีแผนกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรรำชกำรหรือไม่ นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรที่ผู้น ำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน ทั้งในเรื่องของผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรท ำงำน 
 
       มิติที่  2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมำยถึง กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร เช่น กำรสรรหำ
คัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำ กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง กำรโยกย้ำย และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลอื่นๆ มีควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness)   

บทท่ี 2 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
 

 

  



 
      2) มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
และน ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรได้จริง 
      3) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อ
งบประมำณรำยจ่ำยของส่วนรำชกำรมีควำมเหมำะสม และสะท้อนผลิตภำพของบุคลำกร (HR Productivity) 
ตลอดจนควำมคุ้มค่ำ (Value for Money)   

    4) มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำร เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรบริกำร (HR Automation)   

 
         มิ ติ ที่  3  ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล ข อ งก า รบ ริ ห า รท รั พ ย าก ร บุ ค ค ล  ( HRM Program 

Effectiveness) หมำยถึง นโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำร หรือมำตรกำรในกำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน
ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจของส่วนรำชกำร  
    2) ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร 
และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 
    3) กำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำร
แบ่ งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมรู้  (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนำ
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยของส่วน
รำชกำร  
    4 ) มี ระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่ เน้ นประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถจ ำแนกควำมแตกต่ำงและ
จัดล ำดับผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด  
นอกจำกนี้ ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคลและ
ผลงำนของทีมงำนกับควำมส ำเร็จหรือผลงำนของส่วนรำชกำร 

        มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำร
จะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ตลอดจนกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัย โดยค ำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก ำหนดให้
ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ส่วนรำชกำร  
    

        มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมำยถึง 
กำรที่ส่วนรำชกำรมีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำร ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิ ตของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนระบบงำน 
และบรรยำกำศกำรท ำงำน ตลอดจนมีกำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรและกำร



 
ให้บริกำรแก่ประชำชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัว  
     2) มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับตำม
กฎหมำย ซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของส่วนรำชกำร  
      3) มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำร กับข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน และให้ระหว่ำงข้ำรำชกำร และผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง และให้ก ำลังคนมีควำมพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนรำชกำรให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องกำร  
      มิติในกำรประเมินสมรรถนะในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ท ำให้ส่วนรำชกำรใช้ในกำรประเมินตนเองว่ำมีนโยบำย แผนงำน โครงกำร มำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องกับมิติในกำรประเมินดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลหรือไม่ มำกน้อย
เพียงใด หำกยังไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมมิติกำรประเมินดังกล่ำว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนรำชกำรจะต้องมี
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติกำรประเมินดังกล่ำว และเป็นกำรยกระดับ
ประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ตำมหลักเกณฑ์และกรอบ
มำตรฐำนควำมส ำเร็จทั้ง 5 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
เนื่องด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 

KM  ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย ที่ 82/2561 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2561 ซึ่งคณะท ำงำน
ประกอบด้วย 

ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะท ำงำนด ำเนินกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์กร ดังนี้ 
 1.  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย  ประธำนกรรมกำร 
 2.  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย   กรรมกำร 

3.  หัวหน้ำสว่นรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย  กรรมกำร 
4.  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    กรรมกำร/และเลขำฯ  

  คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดควำมรู้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย 
2. จัดท ำแผนจัดควำมรู้ในองค์กร 
3. ด ำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 
5. ประชำสัมพันธ์กำรจัดควำมรู้ในองค์กรและด ำเนินกำรอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ประชุมคณะท างาน 
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ครอบคลุมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย ทั้งหมด ดังนั้นในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จึงได้มีกำร
ประชุมคณะท ำงำน เพ่ือทบทวนเป้ำหมำย แผนด ำเนินกำร กำรปฏิบัติตำมแผน กำรติดตำมประเมินผล               
พร้อมสรุปบทเรียนต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ผ่ำนมำ เพ่ือสร้ำงระบบงำน ระบบกำรประเมินผล 
กำรสรรหำ กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของบุคลำกรและสร้ำงแรงจูงใจ                    
ควำมผำสุก ควำมพึงพอใจของบุคลำกร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท ำให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ 

 
 

บทท่ี 3 
ขั้นตอนจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย  



 
3.  คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล             

ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนกำรทบทวนแผนฯ ดังนี้ 
3.1 กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ และศึกษำข้อมูลที่ ได้จำกกำรระดมควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้ เกี่ยวข้อง                
กำรประเมินสถำนภำพและผลกำรประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ผลกำรวิเครำะห์ส่วนต่ำงระหว่ำงควำมส ำคัญของประเด็นทิศทำงควำมต้องกำรกับผลกำรปฏิบัติงำนด้ำน HR 
และกำรวิเครำะห์แรงเสริม-แรงต้ำนของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

3.2  กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย และจัดล ำดับควำมส ำคัญของประเด็นยุทธศำสตร์  

3.3  กำรก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละเป้ำประสงค์ 

3.4  กำรจัดท ำรำยละเอียดแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และจัดท ำ 
แผนงำน/โครงกำรรองรับ 

3.5 กำรขออนุมัติแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง ต่อนำยก อบต.  
3.6  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ 

แผนงำน/โครงกำร ให้สอดคล้องเหมำะสมกับช่วงเวลำและปีงบประมำณ  
                3.7  กำรด ำเนินกำรตำมแผนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพร้อมสร้ำงบทเรียนเพ่ือให้เกิดกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรครั้งต่อ ๆ ไป  
 
 4.  การด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  
              4.1  คณะท ำงำนฯ ได้วิเครำะห์ทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลจำกแผนพัฒนำ  ซึ่งได้ก ำหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในกำรส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
กลไกในกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน และมีพันธกิจประกำรหนึ่งคือ พัฒนำ  ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
จึงท ำให้เห็นทิศทำงของกำรพัฒนำที่จะต้องมีกำรจัดระบบงำนให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีระบบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เป็นธรรม มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้ตรงตำมควำมต้องกำรและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ของ อบต. กำรสร้ำงให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยกำรน ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) มำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร รวมถึงมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงควำมส ำเร็จ จึงต้องมีกำรจัดระบบกำร
บริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพเพ่ือรองรับกำรเป็นองค์กรที่มีควำมสำมำรถตำมวิสัยทัศน์ดังกล่ำว คณะ
ท ำงำนฯ ได้น ำผลกำรศึกษำกำรระดมควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง  จำกกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง เป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงแผน
ฯ ซึ่งผลกำรระดมควำมคิดเห็นดังกล่ำวประกอบด้วย 

4.1.1  กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้ำทำยของกำรบริหำรทรัพยำกร 
บุคคลและกำรวิเครำะห์ทิศทำงควำมคำดหวังด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กองก๋อย ในภำยภำคหน้ำ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ดังนี้ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
1.1 ด้านกระบวนงาน  
1. น ำเอำระบบ IT เข้ำมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น KM กำรจัดเก็บข้อมูล กำรฝึกอบรมบุคลำกร 

หรือควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท ำให้สำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ 
2. มีประมวลค ำถำม-ค ำตอบ แยกตำมหมวดหมู่ของประเด็นปัญหำเป็นกรณีศึกษำ เพรำะจะท ำให้องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลกองก๋อยไม่ต้องเสียเวลำในกำรตอบปัญหำ 
3. กำรออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงกำรอบรม ชี้แจงให้ 

ส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดเข้ำถึงหลักระเบียบตำมเจตนำรมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่ำงแท้จริง เพ่ือที่จะ
ถ่ำยทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริงด้วย 

4. กำรออกระเบียบต้องให้มีกำรระดมสมอง ของหน่วยงำนผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักกำรมีส่วนร่วม  
5. ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำนและบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน 
6. จัดระบบกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี 
7. มีระบบฐำนข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8. กระจำยอ ำนำจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนมำกข้ึน 
9. สร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพข้ำรำชกำรที่ชัดเจน 
10. ลดขั้นตอนกำรท ำงำนให้มีควำมรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11. กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชำในแต่ละระดับมำกข้ึน 
12. ส่งเสริมให้พนักงำนมีสมรรถนะสูง สำมำรถเป็นตัวแทนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย 

 ได้ในทุกด้ำน ทุกกิจกรรม  
13. มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
14. มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น กำรคัดเลือกคนเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตร

ต่ำงๆ กำรคัดเลือกคนเข้ำสู่ต ำแหน่ง 
15. กระบวนงำนมีควำมชัดเจน และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
16. ข้ำรำชกำรเข้ำใจบทบำทควำมเชื่อมโยงกระบวนงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงำนตนเอง 
17. ปริมำณคนต้องเหมำะสมกับปริมำณงำน 
18. มีระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคลที่ถูกต้องแม่นย ำ สำมำรถน ำไปประกอบกำรตัดสินใจ   และบริหำร

รำชกำรได้อย่ำงชัดเจน รวดเร็ว 
 

1.2 ด้านบุคลากร 
1.  พัฒนำให้บุคลำกรมีคุณสมบัติ 3 ประกำร = เก่ง  ดี  สุข      

        เก่ง =  มีควำมรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนรำชกำรอ่ืน มีควำม 
สำมำรถ มีทักษะ ศิลปะในกำรประสำนงำนเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน รำชกำร
อ่ืน 
            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผิดชอบ   
            สุข =   ใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงเป็นตัวอย่ำงแก่บุคคลอื่น ๆ ในส ำนักงำน 
 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร 
 



 
 

2. บุคลำกรต้องมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และมีควำมรู้ครอบคลุม และบุคลำกร ในทุก
ระดับจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำ IT เข้ำมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน 

3. บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีกำรปฏิบัติงำนให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได ้

4. กำรรักษำบุคลำกรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น กำรก ำหนด Career Path กำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ   
5. เพ่ิมขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกร ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ในด้ำนต่ำงๆ เช่น สวัสดิกำร แรงจูงใจอ่ืนๆ 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน 
6. จัดหำทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรอย่ำงเพียงพอ 
7. เพ่ิมบุคลำกรที่มีทักษะเฉพำะด้ำน 
8. บุคลำกรมีกำรให้บริกำรที่ดีกับผู้ที่มำติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9. บุคลำกรมีควำมหลำกหลำยในด้ำนประสบกำรณ์  
10. มีแผนกำรฝึกอบรมบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
11. บุคลำกรมีสมรรถนะตรงตำมภำรกิจ 
12. บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

 
1.3 ด้านทรัพยากร 
1. มีกำรพัฒนำ IT ที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
2. น ำเทคโนโลยีและสำรสนเทศมำปรับใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลและถ่ำยทอดควำมรู้ (KM) 
3. มีกำรจัดสรรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรบริหำรให้สอดคล้องกับภำรกิจอย่ำงเพียงพอและทันสมัย 

ให้ทั้งระดับจังหวัด อ ำเภอ โดยค ำนึงถึงสภำพพ้ืนที่ในกำรปฏิบัติงำน 
4. สร้ำงเครือข่ำยระบบสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัยและท ำให้กำรเข้ำถึงสำรสนเทศท ำได้ง่ำยและ     

เท่ำเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยำกรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของบุคลำกร (KM) 
5. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือลดปริมำณกำรใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 
1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ธรรมำภิบำล) ในกำรบริหำรงำน 
2. สำมำรถให้บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชำชน 

อย่ำงแท้จริง 
3. บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่ำ 
4. สำมำรถใหบ้ริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมีมำตรฐำนมีคุณภำพและเป็นมืออำชีพ 
5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบโดยเคร่งครัด 
6. มีระบบกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่ผู้บริหำร/บุคลำกรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ 

ในกำรพัฒนำต ำบลกองก๋อย 
7. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อยรับฟัง และน ำควำมคิดเห็นของประชำชนมำใช้ในกำรด ำเนินงำน 



 
 

  ประชาชน 
1. ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วม กำรสร้ำงจิตส ำนึก และกำรเข้ำร่วมในกำรด ำเนินงำนของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย 
2. ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองมำกขึ้น ท ำให้กำรปฏิบั ติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กองก๋อยท ำงำนได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3. ประชำชนตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กองก๋อย 
 
 
  
 
         

จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู ่
1. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในหน้ำที่ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำร 

งำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อยกำรเงิน  กำรคลัง  ระเบียบและกฎหมำย กำรนิเทศงำน 
2. กำรเป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในบทบำทกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรปกครองท้องถิ่น ให้แก่ประชำชน 
3. มีสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรกรมและพนักงำนท้องถิ่น และเป็นที่ 

ยอมรับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. มีเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
5. มีข้อระเบียบกฎหมำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน 
6. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
7. มีกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรในหลำยๆด้ำน เช่น กำรศึกษำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ กำรให้ทุนกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี/โท กำรศึกษำดูงำน 
8. เป็นหน่วยงำนที่มี พ้ืนฐำนกำรท ำงำนที่ดี  มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่สร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำงควำม

เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
9. มีข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกกว่ำหน่วยงำนอื่น 
10. ข้ำรำชกำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย สำมำรถท ำงำนได้หลำยต ำแหน่ง 
 
สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
1. กำรเป็นองค์กรหลักในกำรส่งเสริมพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เป็นหน่วยงำนทีค่่อนข้ำงมีควำมคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนำดเล็กท่ีง่ำยต่อกำรปรับเปลี่ยน 
3. มีกำรน ำระบบไอทีมำเชื่อมโยงเครือข่ำยทั่วประเทศ 

 
 
 
 
 
 

   2. อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
 



 
 

   
 
1. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรอบรู้ในภำรกิจของหน่วยงำนและสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ 
3. สร้ำงผู้บริหำรทุกระดับให้เป็นผู้น ำในกำรบริหำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

วิสัยทัศน์ ของบุคลำกรในองค์กรให้พร้อมรับต่อกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนำควำมรู้เฉพำะด้ำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. กำรสร้ำงองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว”  เช่น กำรสร้ำงบุคลำกรที่มอียู่อย่ำงจ ำกัดให้มีคุณภำพ 
6. กำรสร้ำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและกำรน ำไปใช้

ประโยชน์ 
7. บุคลำกรทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8. มีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกำภิวัฒน์ 
9. กำรสร้ำง Service Mind ให้บุคลำกร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร ประสำนประโยชน์” 
10. สร้ำงและพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีควำมสำมำรถสูง เป็นมืออำชีพ 
11. สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรในทุกระดับเป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12. จัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และสวัสดิกำรที่เหมำะสมให้กับบุคลำกรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
13. บุคลำกรมีสมรรถนะท่ีตรงตำมภำรกิจที่ได้รับ 
 
 
 
 
1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงำนในกำรประเมินบุคลำกร 
2. พัฒนำศักยภำพของผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้มีกำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำน 
3. ผลักดันให้เกิดบรรยำกำศกำรท ำงำนในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม 

ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
4. มีกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

และเป็นปัจจุบัน 
5. มีกำรนิเทศงำน/กำรอบรมสัมมนำ เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลสมัยใหม่    

ทีส่อดคล้องกับแนวโน้มของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในอนำคต 
6. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้ำรำชกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ 

ด้วยตนเองผ่ำนเครือข่ำยระบบอินเตอร์เน็ต 
7. กำรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  ควรมีควำมชัดเจนโดยก ำหนดแผนไว้ล่วงหน้ำ 
8. สร้ำงขวัญก ำลังใจ สวัสดิกำร ค่ำตอบแทน กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรแต่งตั้ง (ย้ำย) กำรอบรมศึกษำดูงำน 
9. มีกำรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำอย่ำงชัดเจน เพ่ือสร้ำงหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลำกร 
10. สร้ำงผู้บริหำรให้เป็นผู้น ำในกำรบริหำรเปลี่ยนแปลง 
11. กำรรักษำคนในองค์กรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่กับหน่วยงำน (Retention) 
12. กำรปรับปรุงเรื่องสวัสดิกำร  เช่น  เรื่องเงินโบนัส 
13. มีแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่ำงชัดเจนและเพียงพอ 
14. กระบวนกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้

3. อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่าน 
   คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 



 
        

4.1.2  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 
ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. กำรสร้ำงกำรตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็น
เลิศ 

2. กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 
6. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำร 
7. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง บุคลำกรให้เหมำะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 
9. กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำกและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  อย่ำงเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
10. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
11. กำรพัฒนำศูนย์ช่วยเหลือวิชำกำรให้เป็นศูนย์กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ 
12. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและปรับอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจ 
13. กำรพัฒนำระบบสร้ำงแรงจูงใจเพื่อรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพสูงไว้ 
14. กำรพัฒนำภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 
15. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ ำ

ต ำแหน่ง 
16. พัฒนำระบบสร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ควำมจ ำเป็นใน

กำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศ 
17. ก ำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน 
18. บูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร และระบบกำรท ำงำนขององค์กรโดยเน้นกำรท ำงำนเป็นทีม 

และกำรเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
19. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้บุคลำกรมีสมรรถนะตรงกับภำรกิจ 
20. พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
21. สร้ำงระบบ Logistic เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมีประสิทธิภำพสูงสุด 
22. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดบริกำร

สำธำรณะ 
23. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในระบบกำรบริหำรรำชกำรของกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น และระบบบริหำรรำชกำรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงำนในหน้ำที่ที่
รับผิดชอบและงำนภำรกิจอย่ำงมืออำชีพ 

24. พัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีกำร และ            
ผู้ประเมิน เพ่ือให้สำมำรถให้สิ่งตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริง      



 
ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
25. ก ำหนด วิธีกำร วิธีปฏิบัติ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน 
26. สร้ำงสภำพแวดล้อมต่อกำรปฏิบัติงำน จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พัฒนำระบบกำร

ท ำงำน และบรรยำกำศของกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม กำรท ำงำนเป็นทีม กำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข และงำนบรรลุผล 

27. พัฒนำหน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คลังข้อมูล
ควำมรู้และน ำเทคโนโลยีมำใช้สร้ำงเครือข่ำยแห่งกำรเรียนรู้ 

28. กำรเพ่ิมสวัสดิกำรแรงจูงใจให้เหมำะสม 
29. กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 

 
               ประกอบกับข้อมูลที่งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ได้ด ำเนินกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ในกำรประชุมประจ ำเดือน ซึ่งผลกำรระดมควำมคิดเห็นมี
ประเด็นที่คล้ำยคลึงกับกำรระดมควำมคิดเห็นข้ำงต้น  
 
 
 
                             การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผู้บังคับบัญชำให้ควำมหวังและสนับสนุน 1. กำรจ ำกัดงบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
2. แนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมำยไม่เอ้ืออ ำนวยในกำรสร้ำง 

    ควำมก้ำวหน้ำ 
3. นโยบำยรัฐบำล 3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบุคคล 
  4. มำตรกำรจ ำกัดก ำลังคนภำครัฐ 
 5. ขำดรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมรู้ทักษะ    

    สมรรถนะเฉพำะต ำแหน่ง 
 6. ขำดฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังที่เป็นปัจจุบัน 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดท ำแผนสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำให้ชัดเจน  
(Career Path) 

 2. มีระบบสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนเพ่ือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพ 
 



 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกร 

2. ปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังให้เหมำะสม  

   กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง 

3. จัดท ำแผนสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำให้   

   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนสร้ำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ 

4. จัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมรู้ ทักษะ  

   สมรรถนะในกำรท ำงำน 

4. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังและกำรปรับอัตรำก ำลัง ให้เหมำะสมกับ
ภำรกิจ 

1. ถูกจ ำกัดด้ำนอัตรำก ำลังจำกกำรปรับปรุงกระทรวง  กรม 

2. บุคลำกรมีควำมพร้อมที่จะยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลง 

2. มีภำรกิจเพ่ิมข้ึนมำกจำกนโยบำยกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ โอน (ย้ำย) ไปอยู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกกว่ำ 

 4. อัตรำก ำลังไม่เพียงพอกับภำรกิจและปริมำณงำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. เพ่ิมอัตรำก ำลังผู้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจกำร   
   ถ่ำยโอน 

1. จัดท ำและปรับปรุงแผนอัตรำก ำลังที่สอดคล้องกับควำมเป็น
จริงตำมภำรกิจหน้ำที่ 

2. บริหำรอัตรำก ำลังและปรับอัตรำก ำลังให้ 
    เป็นไปตำมกรอบท่ีก ำหนด 

2. จัดให้มีกระบวนกำรสร้ำงและปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนของ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. สร้ำงและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในกำร 
ท ำงำนของบุคลำกรให้สอดคล้องกับกำรบริหำร
รำชกำรแนวใหม่และเหมำะสมกับภำรกิจ 

1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมในกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับภำรกิจ 

2.  มีกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ โดยค ำนึงถึง
วัฒนธรรมควำมคิดของบุคลำกร 

2.  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ โดยค ำนึงถึง  
วัฒนธรรมควำมคิดของบุคลำกร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                                       ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.ผู้บริหำรและบุคลำกรของให้ควำมส ำคัญ 1. บุคลำกรขำดควำมรู้และทักษะในกำรน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

2. มีกำรบริหำรงำนโดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเป็น 
   เครื่องมือในกำรตัดสินใจ  

2. ขำดกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณอย่ำงเพียงพอ 

 3. ต้องพ่ึงพำระบบเทคโนโลยีจำกภำยนอก 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ต้องพัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำน IT อย่ำงเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพ่ือสนับสนุนและ 
   ส่งเสริมตำมควำมต้องกำรด้ำน ITของบุคลำกร 

2. ต้องให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณอย่ำง 
   เพียงพอ 

2. ผู้บริหำรต้องให้ควำมส ำคัญและผลักดันให้เกิด  
   ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถน ำมำใช้  
   ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 

3. รัฐบำลต้องมีนโยบำยลดกำรพึ่งพำระบบ 
   เทคโนโลยีจำกภำยนอก 

3. จัดท ำมำตรฐำนของฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ 
    ครอบคลุมทุกภำรกิจของ 

4. ก ำหนดให้ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน 
    เทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกต ำแหน่ง 

4. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกลำงในด้ำนกำร 
   บริหำรงำนบุคคล เพื่อสะดวกในกำรเรียกใช้ 
   ข้อมูล 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน IT ของบุคลำกร 
   กองกำรเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะด้ำน IT  

2. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร 
   ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2. ร้อยละของข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้รับกำรจัดท ำเป็นฐำนข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร 
                              ยุคใหม่ที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ 
                              การปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีโครงกำรฝึกอบรมส ำหรับผู้บริหำรที่ 
   หลำกหลำย ทั้งโครงกำรภำยในและภำยนอก  
   รวมทั้งโครงกำรศึกษำดูงำนต่ำง ๆ 

1. ผู้บริหำรบำงส่วนที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่ค่อย 
   ให้ควำมส ำคัญกับกำรอบรม เพื่อพัฒนำ  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีกำรประชุมติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ 
    รำชกำรโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำร 
    ตำมยุทธศำสตร์ของกรมฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ  

2. หลักสูตรกำรฝึกอบรมไม่ค่อยเหมำะสม/             
    ไม่ค่อยน่ำสนใจ 

 3. ยังไม่มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ 
   ภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ 
   ผู้บริหำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดให้มีระบบกำรประเมินผลกำรพัฒนำภำวะ 
   ผู้น ำกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ อย่ำงเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. พัฒนำกระบวนกำร วิธีกำรเสริมสร้ำงผู้น ำให้มี 
   คุณลักษณะของผู้บริหำรยุคใหม่ 

2. จัดท ำมำตรฐำนกำรสอนงำน (Coaching)         
   เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ 
   และผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กันไป 

2. มีระบบประเมินผลผู้บริหำรที่เข้ำรับกำร 
   ฝึกอบรมว่ำมีศักยภำพเพ่ิมมำกขึ้นเพียงใด 

3. จัดกำรฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่ 
   จ ำเป็นและต้องกำรในกำรเป็นผู้บริหำร 

3. มีระบบกำรประเมินผู้บริหำร โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือนร่วมงำนเป็นผู้ประเมิน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. กำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์  
    อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผู้บริหำรที่ได้รับกำรพัฒนำ 

2. จัดให้มีระบบกำรสอนงำน (Coaching) เพ่ือ    
   พัฒนำภำวะผู้น ำและผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กันไป 

2. จ ำนวนบุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรสอนงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. รัฐบำลให้กำรส่งเสริมโดยก ำหนดให้เป็น 
    นโยบำยของรัฐบำล 

1. ระเบียบปฏิบัติของข้ำรำชกำรในบำงเรื่อง               
    ไม่เหมำะสมก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมกับ 
    ข้ำรำชกำร   

2. ผู้บริหำรและบุคลำกรให้ควำมส ำคัญ 2. ปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำร 
 3. ขำดงบประมำณ 
 4. กำรจัดสวัสดิกำรไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ 

   ข้ำรำชกำร เนื่องจำกไม่มีกำรส ำรวจควำม 
   ต้องกำรที่แท้จริง 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. วำงแผนใช้งบประมำณเพ่ือกำรส่งเสริม 
   คุณภำพชีวิตข้ำรำชกำรอย่ำงประหยัดและมี 
   ประสิทธิภำพ  

1. สนับสนุนงบประมำณเพ่ิมขึ้น 

2. สร้ำงค่ำนิยมให้ข้ำรำชกำรโดยน ำหลักปรัชญำ 
   เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นแนวทำงในกำร 
   ด ำรงชีวิต 

2. ก ำหนดให้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
   นโยบำยเน้นหนักให้น ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็น 
   รูปธรรม 

3. ส ำรวจควำมพึงพอใจ/ควำมต้องกำรของ 
   ข้ำรำชกำรต่อกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ 

3. คณะท ำงำนด้ำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรของกรม  
   ควรมีตัวแทนจำกทุกฝ่ำย เช่น ผู้บริหำร 
    ระดับสูงผู้บริหำรส ำนัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่น 
     จังหวัด เป็นต้น  

4. จัดท ำแผนกำรจัดสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรให้ 
   สอดคล้องกับควำมต้องกำรของข้ำรำชกำร  
   รวมทั้งมีกำรประเมินผลเป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดท ำแผนกำรจัดสวัสดิกำรของบุคลำกรให้ 
   สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกร  
   รวมทั้งมีกำรประเมินผลเป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ 

1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนสวัสดิกำร 
   บุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้น ำหลักปรัชญำ 
   เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรท ำงำนและ 
   ด ำรงชีวิต 

2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
    ให้น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน 
    กำรท ำงำนและด ำรงชีวิต 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6:  การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 
                            ไว้กับหน่วยงาน 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงของกรมส่งเสริม 
   กำรปกครองท้องถิ่นให้กำรสนับสนุน 

1. ควำมไม่ชัดเจนในควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำร เช่น กำร
เปลี่ยนสำยงำน ระดับต ำแหน่งของบุคลำกร 

2. มีระบบสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรท ำงำนกับ 
   หน่วยงำน 

 2. กำรจัดสวัสดิกำรยังไม่เท่ำเทียมและเหมำะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้ำรำชกำรที่ว่ำงำนรำชกำรมี
ค่ำตอบแทนน้อย ไม่เหมำะสม จึงท ำให้อยำกย้ำยไปสู่
หน่วยงำนที่ค่ำตอบแทนดีกว่ำ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังที่ต่อเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทำงปฏิบัติ 

1. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงต้องมีควำมต่อเนื่องชัดเจน 

2. กำรจัดงบประมำณและสร้ำงแรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับ 
   สวัสดิกำรให้มีควำมเหมำะสมเท่ำเทียม 

2. ท ำระบบสร้ำงแรงจูงใจให้มีควำมชัดเจน และ 
    เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 

3. จัดหลักสูตรในกำรพัฒนำควำมรู้ให้ตรงกับสำย 
   งำนและกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่อย่ำง 
   ต่อเนื่อง 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบกำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรที่มีสมรรถนะ 
   สูง เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ  
    สำมำรถรักษำไว้ได้ 

2. มีระบบสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้มีควำม 
   ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงระบบสร้ำง 
    แรงจูงใจในกำรท ำงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7:  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม 
                            การปกครองท้องถิ่น 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหำรและบุคลำกรให้ควำมส ำคัญ 1. บุคลำกรต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำร 
   ทุจริตและโครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม 
   ของข้ำรำชกำร 

2. กระบวนกำรในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมยังใช้ 
   วิธีกำรเดิมๆ ท ำให้ไม่น่ำสนใจ 

3. มีกำรจัดส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วมกำรอบรมกับ 
   หน่วยงำนอื่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3. ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำ     
   องค์ควำมรู้ขององค์กร 

4. มีกำรประกำศค่ำนิยมกำรปฏิบัติงำนของ 
   บุคลำกรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

4. ขำดรำยละเอียดและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ 
   อย่ำงชัดเจน 

 5. ค่ำนิยมในกำรท ำงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 6. ไม่มีรำยละเอียดจัดท ำมำตรฐำนจริยธรรม 

   คุณธรรมของข้ำรำชกำร 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    กำรท ำงำน 

1. ปรับปรุงและพัฒนำโครงกำรด้ำนคุณธรรม             
   จริยธรรม ให้มีประสิทธิภำพและมีควำม 
   หลำกหลำยยิ่งขึ้น 

2. จัดให้มีระบบกำรประเมินผลด้ำนกำรส่งเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรเข้ำใจ 
   และปฏิบัติตำมค่ำนิยมของกรม 

3. จัดท ำรำยละเอียดมำตรฐำน จริยธรรมของ 
   บุคลำกร 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใสในกำร 
   บริหำรงำนบุคคล 

1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำกระบวนงำนใน 
    กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมโปร่งใส 

2. มีรำยละเอียดมำตรฐำนจริยธรรมของบุคลำกร  
   กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำมำตรฐำน 
    จริยธรรมของกรม 

3. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรเข้ำใจ 
   และปฏิบัติตำมค่ำนิยมของกรม 

3. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำใจและปฏิบัติตำม 
    ค่ำนิยมของกรม 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ 
                         สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ 
    แนวใหม่เปิดโอกำสให้ด ำเนินกำรได้ 

1. ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำสมรรถนะหลัก              
(Core Competency) ของ และสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 
(Function Competency) ตำมกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลภำครัฐแนวใหม่ 

2. ผู้บังคับบัญชำและบุคลำกรในหน่วยงำนให้ 
   ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
   ภำครัฐแนวใหม่ 

2. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
และสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง (Function Competency)  
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ
แนวใหม่ 

 3. บุคลำกรในหน่วยงำนยังไม่เข้ำใจระบบกำร บริหำร
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่ เช่นกำรประเมินสมรรถนะ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ 
   และสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งที่สอดคล้อง 
   กับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่ 
   โดยเปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรมีส่วนร่วมในกำร 
   จัดท ำ   

1. ประชำสัมพันธ์และจัดอบรมกำรบริหำร 
   ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่  

2. ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกร 
   บุคคล  พ.ศ. 2561 - 2563 ให้สอดคล้องกับ 
   สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 
   ที่ก ำหนด โดยเปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรมีส่วน 
   ร่วมในกำรปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดท ำรำยละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจ ำต ำแหน่งที่สอดคล้องกับกำร 
   บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่ 

1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำสมรรถนะหลัก 
    และสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งที่สอดคล้องกับ 
    กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกร 
   บุคคล  

2. ระดับของควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

3. ประชำสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนำกำร 
   บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่ให้ 
   บุคลำกรในหน่วยงำน 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรประชำสัมพันธ์และกำรจัด
อบรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. เป็นองค์กรที่มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนตำม 
   ภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

1. ขำดแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กรให้เป็น 
    องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

2. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน 
 

2. ขำดกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ให้เป็นระบบ 
    เป็นหมวดหมู่ 

 3. บุคลำกรขำดควำมสนใจ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือเป็นแนวทำงใน 
    กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ของบุคลำกรทั้งที่ 
    เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

2. เก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยอยู่ 
   ตำมส ำนัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น 
   หมวดหมู่ 

 

3.  ประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้และช่องทำงกำร 
     เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. หน่วยงำนมีแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
 

1. ระดับควำมส ำเร็จของจัดท ำแผนกำรจัดกำร 
    ควำมรู้ 

2. องค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยอยู่ได้รับกำร 
   รวบรวม 

2. จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรรวบรวม 

3. มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว  
   ให้กับบุคลำกรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 

 



 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มีบุคลำกรทีม่ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 1. บุคลำกรขำดควำมมั่นใจในกำรตัดสินใจ 
2. ผู้บริหำรให้ควำมสนใจและสนับสนุน 
 

2. อ ำนำจกำรตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหำรเป็น 
   ส่วนใหญ่   

 
 

3. มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกำร 
    สร้ำงภำวะผู้น ำไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
    บุคลำกรทุกกลุ่ม 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีระบบกำรกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจ 
 

1. มีกำรมอบหมำยภำรกิจเพ่ือให้บุคลำกรได้ 
    แสดงออกและกล้ำตัดสินใจ 

2. สร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่เก่ียวกับกำร 
   พัฒนำภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีกำรฝึกอบรมที่เก่ียวกับกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ 
    ให้กับข้ำรำชกำร 

1. มีกำรฝึกอบรมที่เก่ียวกับกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ 
    ให้กับข้ำรำชกำร อย่ำงน้อย 1  โครงกำร 

2. กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำ 
   ภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 

2. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำภำวะ 
    ผู้น ำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดท ำแผนสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนเพ่ือ
สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง
ให้เหมำะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดท ำแผนสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับ ควำมรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในกำรท ำงำน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและปรับ
อัต รำก ำลั ง ให้ เห ม ำะสมกั บ
ภำรกิจ 

1. เพ่ิมอัตรำก ำลังผู้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
กำรถ่ำยโอน 
2. บริหำรอัตรำก ำลังและปรับอัตรำก ำลังให้
เป็นไปตำมกรอบท่ีก ำหนด 
3. จัดท ำและปรับปรุงแผนอัตรำก ำลังที่
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงตำมภำรกิจหน้ำที่ 
4 . จัด ให้ มี กระบวนกำรสร้ ำงและปรับ
วัฒ นธรรมกำรท ำงำนของบุ คลำกรให้
สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ 

1 . ส ร้ ำ งแล ะป รับ ก ระบ วน ทั ศ น์
วัฒนธรรมในกำรท ำงำนของบุคลำกร
ให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำร
แนวใหม่และเหมำะสมกับภำรกิจ 
2.  มีกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลแนวใหม่ โดย 
ค ำนึ งถึ งวัฒ นธรรมควำมคิ ดของ
บุคลำกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
 

1. ต้องพัฒนำควำมรู้ด้ำน IT อย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ
อย่ำงเพียงพอ 
3. รัฐบำลต้องมีนโยบำยลดกำรพ่ึงพำระบบ
เทคโนโลยีจำกภำยนอก 
4. ก ำหนดให้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำน
เทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกต ำแหน่ง 
5. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมตำมควำมต้องกำรด้ำน IT ของ
บุคลำกร 
6. ผู้บริหำรต้องให้ควำมส ำคัญและผลักดัน
ให้เกิดระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 
7. จัดท ำมำตรฐำนของฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกภำรกิจของกรมฯ 

1. พัฒนำควำมรู้ด้ำนทักษะ IT ของ
บุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบั ติ งำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

สรุปปัจจัยหลักแหง่ความส าเร็จเพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
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8. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกลำงในด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล เพ่ือสะดวกในกำรเรียกใช้
ข้อมูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้น ำ มี
วิสัยทัศน์  และพฤติกรรมของ
ผู้บริหำรยุคใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญ
กับบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนควบคู่
กับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 
 

1. จัดให้มีระบบกำรประเมินผล กำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ อย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. จัดท ำมำตรฐำนกำรสอนงำน  
(Coaching) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำ และผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กันไป 
3. จัดกำรฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency 
ที่จ ำเป็นและต้องกำรในกำรเป็นผู้บริหำร 
4. พัฒนำกระบวนกำร วิธีกำรเสริมสร้ำงผู้น ำ
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหำรยุคใหม่ 
5. มีระบบกำรประเมินผลผู้บริหำรที่เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมว่ำมีศั กยภำพเพ่ิมมำกขึ้ น
เพียงใด 
6. มีระบบกำรประเมินผู้บริหำร โดยให้ผู้ที่
เกี่ ยวข้อง เช่น  ผู้ ใต้บั งคับบัญชำ เพ่ือน
ร่วมงำน เป็นผู้ประเมิน 

1. กำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้น ำ 
มี วิ สั ยทั ศน์  อย่ ำ ง เป็ น ระบ บ และ
ต่อเนื่อง 
2 . จั ดท ำมำตรฐำนกำรสอนงำน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนำภำวะผู้น ำและ
ผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของ
บุคลำกร 

1. วำงแผนงำนใช้งบประมำณเพ่ือกำร
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำรอย่ำงประหยัด
และมีประสิทธิภำพ 
2. สร้ำงค่ำนิยมให้ข้ำรำชกำรโดยน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นแนว
ทำงกำรด ำรงชีวิต 
3. ส ำรวจควำมพึงพอใจ/ควำมต้องกำรของ
ข้ำรำชกำรต่อกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ 
4. จัดท ำแผนสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของข้ำรำชกำร 
รวมทั้งมีกำรประเมินผลเป็นระยะอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมำณเพ่ิมมำกขึ้น 
6. ก ำหนดให้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบำยเน้นหนักให้น ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
7. คณะท ำงำนด้ำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรของ
กรมควรมีตัวแทนจำกทุกฝ่ำย เช่น ผู้บริหำร
ระดับสูง ผู้บริหำรส ำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด 

1. กำรจัดท ำแผนกำรจัดสวัสดิกำรของ
บุคลกรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของบุคลำกร รวมทั้งมีกำรประเมินผล
เป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้น ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
กำรท ำงำนและด ำรงชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
กำรพัฒนำระบบสร้ำงแรงจูงใจ
เพ่ือรักษำบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพสูงไว้กับหน่วยงำน 

1. มีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังที่ต่อเนื่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทำงปฏิบัติ 
2. มีกำรจัดงบประมำณและสร้ำงแรงจูงใจ
อ่ืน เกี่ยวกับสวัสดิกำรให้มีควำมเหมำะสม
เท่ำเทียม 
3. จัดหลักสูตรในกำรพัฒนำควำมรู้ ให้ตรง
กับสำยงำนและกำรบริหำรงำนภำครัฐแนว
ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 
4. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงต้องมีควำม
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้ำงระบบสร้ำงแรงจูงใจให้มีควำม
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 

1. มีระบบกำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรที่
มีสมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 
2. มีระบบสร้ำงแรงจูงใจให้มีควำม
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกพ่นักงำน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ  ของ
บุคคลในกำรท ำงำน 
2. จัดให้มีระบบกำรประเมินผลด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงเป็นรูปธรรม 
3. จัดท ำรำยละเอียดมำตรฐำนจริยธรรมของ
บุคลำกร 
4 . ป รับป รุ งและพั ฒ นำโครงกำรด้ ำน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภำพและมี
ควำมหลำกหลำยยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร
เข้ำใจและปฏิบัติตำมค่ำนิยมขององค์กร 

1. มีกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส
ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
2. มีรำยละเอียดมำตรฐำนจริยธรรม
ของบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 
3. ส่ งเสริมและประชำสัม พันธ์ ให้
บุคลำกรเข้ำใจและปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 

1. มีกำรจัดท ำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ ำต ำแหน่ง 
2. บุคลำกรในหน่วยงำนยอมรับ 
ในระบบกำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1. มี ก ำรจั ด ท ำ ร ำย ล ะ เอี ย ด ขอ ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำ
ต ำแหน่งที่สอดคล้องกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่ 
2. มีกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์   
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

 
 
 

 3. มีกำรประชำสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐแนวใหม่ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ 
 

1.  บุคลำกรในหน่วยงำนมีทัศนคติที่รักกำร
เรียนรู้ 
2.  มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
3.  รูปแบบที่หลำกหลำยของกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ 

1. หน่วยงำนมีแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
2. องค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยอยู่
ได้รับกำรรวบรวม 
3. มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลำกรอ่ืนได้
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เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 
กำรพัฒนำภำวะผู้น ำให้กับ
ข้ำรำชกำร 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรกำรสร้ำงภำวะผู้น ำให้กับ
ข้ำรำชกำรที่ เหมำะสมและเปิดโอกำสให้
ข้ำรำชกำรในหน่วยงำนได้เข้ำรับกำรอบรม
อย่ำงทั่วถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชำเห็นควำมส ำคัญและยินดี
ส่งบุคลำกรในสังกัดเข้ำรับกำรอบรม 

1. มีกำรฝึกอบรมที่เก่ียวกับกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 
2. กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
กำรพัฒนำภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองก๋อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มุ่งม่ันพัฒนำต ำบล ส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณภำพ   
ยึดมั่นคุณธรรม  สู่กำรพัฒนำต ำบลที่ยั่งยืน 

1. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 2. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและปรับอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจ 
 3. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล 
พันธกิจ 4. พัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหำรยุคใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญ

กับบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนควบคู่ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน   
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนควบคู่ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

1. พัฒนำ อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

2. ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ระดับ
จังหวัดและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

5. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำย 6. กำรพัฒนำระบบสร้ำงแรงจูงใจเพื่อรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพสูงไว้กับหน่วยงำน 
 7. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลำกร 
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
อปท. ให้สำมำรถท ำงำนแบบมืออำชีพโดยยึดหลักกำร  

8. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 
 

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 9. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณและกำรคลังของ อปท. 10. กำรพัฒนำภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 
ให้มีประสิทธิภำพ           
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของ อปท. ให้มีศักยภำพ   
ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะภำยใต้หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี  
6. พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระบบกำรติดตำมประเมินผลกำร
พัฒนำของ อปท. ให้มีประสิทธิภำพ 

 

7.  ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพ คนได้รับกำรพัฒนำใน
ทุกมิติ ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะประกอบอำชีพและ
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตเพ่ือน ำไปสู่ควำมเข้มแข็งของครอบครัว  

 

 8.ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้  



 
รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 1 
ควำมสอดคล้อง 
เชิงยุทธศำสตร์ 
 

1. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังให้เหมำะสมกบั
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง 

1. แผนงำนปรับปรุงโครงสร้ำง
และอัตรำก ำลัง อบต. 
2. โครงกำรกำรวิเครำะห์สภำพ
ก ำลังคนและจัดท ำคุณลักษณะ
งำนเฉพำะต ำแหน่ง 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประชุมเพื่อติดตำมผล
ในระดับต่ำงๆ  
2. กำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับทรำบผลกำรด ำเนินกำร
หรือปัญหำต่ำงๆ 

2. จัดท ำแผนสร้ำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำให้ชัดเจน  (Career 
Path) 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
แผนสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ  
(Career Path) 

1. แผนงำนกำรสร้ำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ (Career Path) 
 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประชุมเพื่อติดตำมผล
กำรด ำเนินกำร 
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งใน
กรมและหน่วยงำนภำยนอก 

3. จัดท ำรำยละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง
ที่สอดคล้องกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลภำครัฐแนวใหม่ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ ำต ำแหน่งที่สอดคล้องกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐแนวใหม่ 

1. โครงกำรจัดท ำสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ ำ
ต ำแหน่งที่สอดคล้องกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ
แนวใหม่ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประชุมเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินกำร 
2. กำรประเมินผลกำรจัดท ำ
สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 
 

ระดับของควำมส ำเร็จในกำร
ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

1. แผนงำนปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล  
2. แผนงำนกำรหำควำม
ต้องกำรในกำรฝึกอบรม 
3. แผนงำนกำรส่งเสริมให้น ำ
ควำมรู้และทักษะจำกกำรอบรม
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
4. แผนงำนกำรประเมิน
ประสิทธิผลกำรศึกษำอบรมของ

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประชุมเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินกำร 



 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

บุคลำกร 
5. ประชำสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐแนวใหม่ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำน 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรประชำ 
-สัมพันธ์และกำรจัดอบรมกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ 

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงกำรอบรมกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประเมินผลโครงกำร 
2. กำรทดสอบควำมรู้หลัง
กำรอบรมสัมมนำ 

 6. มีกำรฝึกอบรมที่เก่ียวกับกำร
พัฒนำภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 
 

มีกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกำร
พัฒนำภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 
อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 

1. แผนกำรสร้ำงหลักสูตรกำร
พัฒนำภำวะผู้น ำให้กับ
ข้ำรำชกำร 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรน ำหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2. กำรพัฒนำหลักสูตร
หลังจำกกำรน ำไปใช้ 

 7. กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมกำรพัฒนำภำวะผู้น ำให้กับ
ข้ำรำชกำร 

ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ 

1. แผนกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรม 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม  
2. จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรอบรม 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภำพ
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกร                
บุคคล 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกรให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลบุคลำกร 

1. โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
บุคลำกร กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประชุมหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงำน/ฝ่ำย 
ในกองกำรเจ้ำหน้ำที่ บริษัทที่
ปรึกษำ 
2. กำรประเมินผลควำม
ถูกต้องของระบบ 

 2. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสำรสนเทศที่
ได้รับกำรจัดท ำเป็นฐำนข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1. แผนงำนจัดท ำฐำนข้อมูลสำร
สน-เทศเพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
2. แผนงำนเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลผ่ำนช่อง ทำงที่
หลำกหลำย เช่น กำรโทรศัพท์
แจ้งข้อมูลข่ำวสำร กำรส่ง

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประชุมหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำมผล 
2. กำรประเมินผลและพัฒนำ
ระบบ 



 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

ข้อควำมเพ่ือแจ้งข้อ มูลที่จ ำเป็น
เร่งด่วน กำรจัดท ำวำรสำรข่ำว
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซด์ 

   3. โครงกำรจัดท ำคู่มือกำร
บริหำรงำนบุคคลของพนักงำน
ส่วนต ำบล 

  

 3.  มีกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลแนวใหม่ โดยค ำนึงถึง
วัฒนธรรมควำมคิดของบุคลำกร 

ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
สรรหำและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ โดย
ค ำนึงถึงวัฒนธรรมควำมคิดของ
บุคลำกร 

1.  แผนงำนกำรสรรหำและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ 
โดยค ำนึงถึงวัฒนธรรมควำมคิด
ของบุคลำกร 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
กำรบริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล 

1. จัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในกำรท ำงำน 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 

1. จัดท ำสมรรถนะประจ ำ
ต ำแหน่ง 
2. ศึกษำและวิเครำะห์กลุ่มงำน 
(Job Family) 
 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประชุมหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำร 
2. กำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
3. กำรนิเทศงำน 

 2. กำรสร้ำงและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับกำรบริหำร
รำชกำรแนวใหม่และเหมำะสมกับ
ภำรกิจ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ค่ำนิยม และวัฒนธรรมในกำร
ท ำงำนให้เหมำะสมกับภำรกิจ 

1. โครงกำรสร้ำงและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับกำร
บริหำรรำชกำรแนวใหม่และ
เหมำะสมกับภำรกิจ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรจัดโครงกำรฝึกอบรม
ให้แก่บุคลำกร 
2. กำรส่งบุคลำกรไปอบรม
กับหน่วยงำนอื่นๆ 
3. กำรประชุมเพ่ือติดตำมผล 
 
 



 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 3. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน 

IT ของบุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลำกรกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะด้ำน IT 

1. โครงกำรฝึกอบรมทักษะด้ำน 
IT แก่บุคลำกร  

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประเมินผลโครงกำร
ฝึกอบรม 
2. กำรทดสอบสมรรถนะของ
บุคลำกรหลังจำกเสร็จสิ้นกำร
ฝึกอบรม 

 4. กำรพฒันำผู้บริหำรให้มีภำวะ
ผู้น ำมีวิสัยทัศน์ อย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหำรที่ได้รับกำร
พัฒนำ 

1. โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรให้มี
ภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ 
 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประเมินผลผู้บริหำรที่
ได้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำ
วิสัยทัศน์ 
2. กำรประชุมเพื่อติดตำม 

 5. จัดให้มรีะบบกำรสอนงำน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนำภำวะผู้น ำ
และผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กันไป 

จ ำนวนบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ท่ี
ได้รับกำรสอนงำน 

1. แผนงำนกำรสร้ำงระบบกำร
สอนงำนในหน่วยงำน 
(Coaching) 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรติดตำมประเมินผลกำร
สอนงำน 
2. กำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบกำรสอนงำน 

 6. หน่วยงำนมีแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้  

ระดับควำมส ำเร็จของจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. แผนกำรจัดกำรควำมรู้  งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัด 

1. กำรประชุมเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินกำร 

 7. องค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยอยู่
ได้รับกำรรวบรวม 

จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำร
รวบรวม 

1. แผนงำนกำรรวบรวมองค์
ควำมรู้ในองค์กร 

 1. กำรรวบรวมองค์ควำมรู้
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 8. มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้
รวบ รวมแล้วให้กับบุคลำกรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ 

1. แผนกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ งำนบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักปลัด 

1. แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 4 
ควำมพร้อมรับ
ผิดด้ำนกำร
บริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

1. มีกำรสร้ำงมำตรฐำนควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
กระบวนงำนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้มคีวำม
โปร่งใส 

1. แผนงำนกำรจัดท ำมำตรฐำน
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
บุคคล 
2. โครงกำรรณรงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้ภำคประชำชน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
เบำะแสเฝ้ำระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยภำค
ประชำชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกำรแจ้งเบำะแสเฝ้ำ
ระวังทุจริตฯ  

งำนบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักปลัด 

1. กำรประเมินและปรับปรุง
มำตรฐำนควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล 
2. กำรประเมินผลโครงกำร 
 

2. มีกำรจัดท ำรำยละเอียด
มำตรฐำนจริยธรรมของบุคลำกร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
มำตรฐำนจริยธรรมของบุคลำกร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

1. แผนงำนกำรจัดท ำมำตรฐำน
จริยธรรมของบุคลำกรกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

งำนบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักปลัด 

1. กำรประเมินและปรับปรุง
มำตรฐำนจริยธรรมของ
บุคลำกรกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรเข้ำใจและปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำใจและ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

1. โครงกำรส่งเสริมและ
ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรเข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยมของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

งำนบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักงำนปลัด 

1. กำรประเมินผล
โครงกำรส่งเสริมและ
ประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรเข้ำใจและ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยม
ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 



 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 5 
คุณภำพชีวิต
และควำม
สมดุลระหว่ำง
ชีวิตกับกำร
ท ำงำน 

1. กำรจัดท ำแผนกำรจัดสวัสดิกำร
ของ 
บุคลำกรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของบุคลำกร รวมทั้งมีกำร
ประเมินผลเป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
แผนสวัสดิกำรของบุคลำกรกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

1. โครงกำรจัดท ำแผนสวัสดิกำร
บุคลำกร กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

งำนบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักงำนปลัด 

1. กำรประเมินผลและพัฒนำ
แผนสวัสดิกำรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น 

2.  กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้น ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
ในกำรท ำงำนและด ำรงชีวิต 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรท ำงำนและ
ด ำรงชีวิต 

1. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรท ำงำนและ
ด ำรงชีวิต 

งำนบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักงำนปลัด 

1. กำรประเมินผลโครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนให้น ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใช้ในกำรท ำงำนและด ำรงชีวิต 

 3.  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนของ
บุคลำกร 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำนของบุคลำกร 

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน
ของบุคลำกร 

งำนบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักงำนปลัด 

1. กำรประเมินผลโครงกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำงำนของ
บุคลำกร 

 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1.  ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 1.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและอัตรำ ก ำลังให้
เหมำะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
และอัตรำก ำลัง 

1.2 จัดท ำแผนสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนสร้ำง
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 



 
2. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ ำ
ต ำแหน่ง 
 

2.1  จัดท ำรำยละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง ที่สอดคล้องกับกำร
บริหำรทรัพยำกร บุคคลภำครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ ำต ำแหน่งที่สอดคล้องกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่ 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล  

2.2.1 ระดับของควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

2.3 ประชำสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนำกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลำกรในหน่วยงำน 

2.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประชำ สัมพันธ์และ
กำรจัดอบรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ 

3. กำรพัฒนำภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร  
 
 
 

3.1 มีกำรฝึกอบรมที่เก่ียวกับกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ
ให้กับข้ำรำชกำร 
 

3.1.1 มีกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ
ให้กับข้ำรำชกำร อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 

3.2 มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำภำวะ
ผู้น ำ 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  
 
 

1.1 จัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 

1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดฐำนข้อมูลบุคลำกร 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  
 

1.1 จัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในกำรท ำงำน 

1.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำสมรรถนะ
ประจ ำต ำแหน่ง 
 

2. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและปรับ
อัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจ 

2.1 กำรสร้ำงและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมใน
กำรท ำงำนของบุคลำกรให้สอดคล้องกับกำรบริหำร
รำชกำรแนวใหม่และเหมำะสมกับภำรกิจ 

2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมในกำรท ำงำนให้
เหมำะสมกับภำรกิจ 
 



 
3. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

3.1 กำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะด้ำน IT  ของ
บุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ อย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน IT 

4. กำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้น ำ มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหำรยุค
ใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรควบคู่ไป
กับประสิทธิภำพของงำน  
 

4.1 กำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ 
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหำรที่ได้รับกำรพัฒนำ 

4.2 จัดให้มีระบบกำรสอนงำน (Coaching) เพ่ือ
พัฒนำภำวะผู้น ำและผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กันไป 

4.2.1 จ ำนวนบุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำร
สอนงำน 

5. กำรพัฒนำระบบสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือรักษำ
บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพสูงไว้  

5.1 มีระบบกำรรักษำบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สำมำรถรักษำไว้ได้ 

6. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ 

6.1 หน่วยงำนมีแผน กำรจัดกำรควำมรู้ 6.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของจัดท ำ แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ 

6.2 องค์ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยอยู่ได้รับกำร
รวบรวม 

6.2.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรรวบรวม 

6.3 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลำกรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

6.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
 
 
 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

4.  ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
 

1.1 มีกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำกระบวนงำนใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมโปร่งใส 

1.2 มีกำรจัดท ำรำยละเอียดมำตรฐำน 
จริยธรรมของบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำมำตรฐำน
จริยธรรมของบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

1.3 ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรเข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยมของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

1.3.1 มีกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมให้กับข้ำรำชกำร อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 



 

5.  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

1. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร  
 

1.1 กำรจัดท ำแผนกำรจัดสวัสดิกำรของบุคลำกร
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกร รวมทั้ง
มีกำรประเมินผลเป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ 

1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนสวัสดิกำร
ของบุคลำกรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

1.2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้น ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรท ำงำนและด ำรงชีวิต 

1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรท ำงำนและ
ด ำรงชีวิต 

1.3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรท ำงำนของบุคลำกร 

1.3.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก



 

 

 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย 
เรื่อง  นโยบำยกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย 
--------------------------------- 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจในกำรส่งเสริมท้องถิ่น                
ให้มีควำมเข้มแข็งในทุกด้ำน เพ่ือสำมำรถตอบสนองเจตนำรมณ์ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง                          
ซึ่งเป็นภำรกิจที่มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมกำรด ำเนินกำรในหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขำดกำรพัฒนำไม่ได้ และถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรผลักดัน
ยุทธศำสตร์และพันธกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ และถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้ภำรกิจของ                    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงเอำไว้ 

  
 ดั งนั้ น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลกองก๋อย                       

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบกับกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีกำรท ำงำน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 และมำตรำ 25 วรรคท้ำย                         
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกำศนโยบำยกำรบริหำรงำน             
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อยดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศฉบับนี้   

 จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 
  ประกำศ   ณ  วันที่  5 ตุลำคม  พ.ศ. 2562 

 

                                            
           (นำยเฉลิม ซอนค ำ) 
      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกองก๋อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


