




 
 
 

บทที่ 1 
บททั่วไป 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
        วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
“โครงสร้างพ้ืนฐานเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรอินทรีย์  มากมีภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 

2.  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบรหิารจัดการองค์กร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

3. จุดมุ่งหมายของการพฒันาที่ยัง่ยืน 
1. เพื่อใหท้รัพยากรมนุษย์ได้รบัการเพิม่พูนความรู้ ทักษะและทัศนคติในการดํารงชีวิต 
2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุนและปลอดยาเสพติด 
3. เพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
4. เพื่อพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเชียน 
5. เพื่อพฒันาแหล่งการค้าตามแนวชาแดน 
6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลกั “ธรรมาภิบาล” 
7. ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพฒันาการผลิตข้าวหอมมะลพิันธ์ุดี 
8. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนบัสนุนภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาให้เป็นชุมชนต าบลเข้มแข็ง มี ๑๑ แนวทาง 
เป้าหมาย 

เพื่อสง่เสรมิการสาธารณสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสง่เสริมให้มีน้ําสะอาดเพื่อการอปุโภคบริโภค
และมสีุขภาพอนามัยที่แข็งแรง และจัดให้มสีวนสาธารณะอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัจํานวน
ประชากร 

 

แนวทางการพฒันา 
๑. ส่งเสรมิการสาธารณสุขอนามัยในครอบครัวและท้องถ่ินอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
๓. ส่งเสรมิใหม้ีน้ําสะอาดเพื่อการอปุโภคบรโิภค 
๔. จัดให้มสีวนสาธารณะ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และพอเพียงต่อประชากร 
๕. แก้ไข/ป้องกันปญัหาสังคม 

-2- 
 



๖. พัฒนา ปรบัปรุง  และขยายเส้นทางระหว่างบ้าน ตําบลกบัตําบล ใหส้ามารถใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกสบาย และปลอดภัย 

๗. จัดหาน้ําใหเ้พียงพอสําหรบัการเกษตร อุปโภค บริโภค ด้วยการพัฒนาแหลง่น้ําตามธรรมชาติ
รวมทั้งระบบชลประทาน 

๘. จัดทําผงัเมอืง แผนที่ภาษี 
๙. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑๐. ขยายเขตไฟฟ้า 
๑๑. ก่อสร้างปรับปรงุบํารุงรักษา วางท่อระบายน้ํา 
 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนครอบครัวทีม่ีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและมีคุณภาพ 
๒. จํานวนผู้สงูอายุที่ได้รบัเบี้ยยังชีพ 
๓. ปริมาณประชากรที่ได้รบับริการด้านโครงสร้างพื้นฐานครบ ๑๐๐%  ทุกด้าน 
๔. จํานวนครอบครัวทีม่ีนิสัยอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและถูกสุขลกัษณะ 
๕. ส่งเสรมิการสาธารณสุขอนามัยในครอบครัวและท้องถ่ินอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๖. ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
๗. ส่งเสรมิใหม้ีน้ําสะอาดเพื่อการอปุโภคบรโิภค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มี ๑๐ แนวทาง 
เป้าหมาย 
เพื่อสนบัสนุนเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกจิระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน

ท้องถ่ิน โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพฒันาฝมีือในการผลิตเพิม่มูลค่า ของสินค้าและสามารถขยายการตลาดกลาง ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรปูสนิค้าเกษตร และสามารถนําแนวทางทฤษฎีด้าน
เศรษฐกจิพอเพียงมาพัฒนาปรับปรุงใช้ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจนของจงัหวัด
อํานาจเจรญิ 

 

แนวทางการพฒันา 
๑. การสง่เสรมิกลุม่อาชีพต่างๆ ในตําบลใหม้ีรายได้เพิม่มากข้ึน 
๒. ส่งเสรมิการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ 
๓. ส่งเสรมิการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ส่งเสรมิการทําบญัชีครัวเรอืน 
๕. ส่งเสรมิการปลูกข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกจิอื่น ๆ เช่นยางพารา ปาล์ม  น้ํามัน  มัน

สําปะหลงั อ้อย เป็นต้น 
๖. ส่งเสรมิการผลิตเครื่องอปุโภคบริโภค 
๗. ส่งเสรมิการจ้างงานในพื้นที ่
๘. ส่งเสรมิเกษตรกรให้มีความรู้ในการบริหาร 
 

๓ 
 
 



๙. สนับสนุนปจัจัยการผลิตข้าวหอมมะลิให้ครบวงจร 
๑๐. ส่งเสริมการลงทุนและการบรกิารที่เหมาะกบัทรัพยากรในพื้นที่ 

 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนบุคลากรที่มทีักษะในการผลิตผลทางการเกษตรอนิทรีย์ 
๒. จํานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๓. จํานวนสถานประกอบการที่เพิม่ขึ้นอย่างมรีะบบ 
๔. จํานวนครัวเรือนที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศกึษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
มี ๖ แนวทาง 

เป้าหมาย 
 เพื่อเสรมิสร้างทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนทั้งด้านจติใจและการศึกษา ด้านสวัสดิการและ
สังคม ใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

แนวทางการพฒันา 
๑. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจัดการศึกษาทกุระดบั ทั้งในระบบและนอกระบบ 
๒. ส่งเสรมิภูมิปญัญาทอ้งถ่ินในพื้นทีทุ่กสาขาทกุด้าน 
๓. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสรมิการกีฬาเพื่อเสริมสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนพัฒนาทกัษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๕. ส่งเสรมิสถาบันครอบครัวอบอุ่น 
๖.ส่งเสริมกิจกรรมลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มมี ๗ แนวทาง 
เป้าหมาย 
 เพื่อพฒันาระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มอันพงึประสงค์ร่วมกนัไม่ให้มีปญัหาภายในชุมชนตาม
แนวทางยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวัด 
 

แนวทางการพฒันา 
๑. ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
๒. ส่งเสรมิใหม้ีการจัดระเบียบชุมชน เช่นการรักษาความสะอาด ที่สาธารณะ ขุดลอกและก่อสร้าง

ท่อระบายน้ํา การกําจัดขยะและมลพิษที่ถูกต้อง 
๓. รณรงค์งดการบริโภคสินค้าทีส่่งผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
๔. ส่งเสรมิการไถกลบตอซังฟางข้าว 
๕. ส่งเสรมิให้ชมชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ส่งเสรมิการให้ความรู้แกอ่าสาสมัครในชุมชนเรื่องการประหยัดพลงังานเช้ือเพลิง เช่นการใช้

แก๊ส NGV แทนน้ํามันเช้ือเพลงิ 
๗. ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทอ้งถิ่นธรรมาภิบาล มี ๖ แนวทาง 
เป้าหมาย 

 เพื่อสนบัสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานภาครัฐ
และใหบ้รรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดอํานาจเจริญตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

แนวทางการพฒันา 
๑. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานท้องถ่ิน 
๒. ส่งเสรมิบุคลากรทางด้าน คุณธรรมและจริยธรรม 
๓. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อรองรบัการถ่ายโอนภารกจิ 
๔. สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๕. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกบัประชาชน 
๖. การพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาและฝกึอบรม 

 

ตัวชี้วัด 
 ๑. จํานวนผู้มสี่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมอืงและสงัคม 
 ๒. จํานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบรกิารประชาชนเพิ่มข้ึน 
 ๓. ส่งเสรมิการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
 ๔. ความพึงพอใจของประชาชนและผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บทที่ 2 

การจัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล  (HR Scorecard) 

 



 
 
 

 
องค์การบรหิารส่วนตําบลโนนโพธ์ิได้จัดทําแผนกลยทุธ์การบริหารทรพัยากรบุคคลตามกรอบ

มาตรฐานความสําเรจ็ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว
ประกอบด้วย 
       มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
       มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  

 มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
  3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด 
ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานที่มีทักษะหรอืสมรรถนะสูง ซึ่งจาํเปน็ต่อความ
คงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 
  4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ( HR 
Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
     1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
     2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

   3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   
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   4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HRAutomation)   

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
   1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
   2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของ
ส่วนราชการ  
   4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่าง
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงาน
ส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

 มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง 
   1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชน   
   2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง
กําหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานหมายถึง 
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
   1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงาน 
และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บรกิารแกป่ระชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไมสู่ญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

  2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ 
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
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    3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
    มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว 
ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว 
และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตาม
หลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บทที่ 3 
ขั้นตอนจัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 



 
 
 

 

องค์การบรหิารส่วนตําบลโนนโพธ์ิดําเนินการจัดทําแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะท างาน 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ   ได้แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ใน
องค์กร KM  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิที่ 670/2563  ลงวันที่  1 ตุลาคม 2563      
ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย 

ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทํางานดําเนินการ
จัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 
 1.  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ   ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ    กรรมการ 

3.  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  กรรมการ 
4.  นักทรัพยองค์การบรหิารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  กรรมการ/และเลขานุการ 

  คณะท างานมีหน้าท่ีดังน้ี 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ 
2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรบัปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกจิกรรม 
5. ประชาสมัพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ประชุมคณะท างาน 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงได้
มีการประชุมคณะทํางาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน 
ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรูข้องบคุลากร
และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจั ยหนึ่งที่จะทําให้บรรลุถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กําหนดไว้ 

 

3. คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีข้อสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 
3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคล ผล
การวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน 
HR และการวิเคราะห์แรงเสริม -แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
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3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ครอบคลุมการ 

บรรลุเป้าหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.3  การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 
3.4  การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา 

แผนงาน/โครงการรองรับ 
            3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.  

     3.6  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
               3.7  การดําเนินการตามแผนและประเมนิผลการปฏิบัติงานพร้อมสรา้งบทเรียนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  
 
 4.  การด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้  

              4.1  คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบรหิารทรัพยากรบคุคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้กําหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ให้เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจดัระบบงานให้มรีะบบการบริหารจัดการที่ดี 
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยการนําการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินบรรลุถึง
ความสําเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มี
ความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทํางานฯ ได้นําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-
ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 

4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบรหิารทรัพยากร 
บุคคลและการวิเคราะหท์ิศทางความคาดหวังด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลขององค์การบรหิารส่วนตําบล
พระเพลิง ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลดังนี้ 
 

 
 

 
1.1 ด้านกระบวนงาน  
1 นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร 

หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
2 มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทําให้องค์การ 

 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคญัที่องคก์รต้องการให้เกดิขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คือ
อะไร 
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บริหารส่วนตําบลพระเพลิงไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3 การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ช้ีแจงให้ 

สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 

4 การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม  
5 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
6 จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7 มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8 กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
9 สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
10 ลดข้ันตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11 กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น 
12 ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง ได้ในทุก

ด้านทุกกิจกรรม 
13 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เช่ือถือได้ 
14 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม   ในหลักสูตร

ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง 
15 กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16 ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเช่ือมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง 
17 ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18 มีระบบฐานข้อมลูทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ   และบรหิาร

ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
 

1.2 ด้านบุคลากร 
1  พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

 เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการอื่น มีความ สามารถ 
มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วน ราชการอื่น 
          ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผิดชอบ   
         สุข =   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน 

2 บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3 บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได้ 

4 การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ   

5 เพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
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6 จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7 เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
8 บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9 บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  
10 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
11 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12 บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13 ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
1.3 ด้านทรัพยากร 
1 มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2 นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
3 มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 

ให้ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
4 สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ     

เท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
1 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)ในการบริหารงาน 
2 สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อย่างแท้จริง 
3 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
4 สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5 เทศบาลตําบลท่าข้ามจะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6 มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถ่ินให้เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญ 

ในการพัฒนาตําบลท่าข้าม 
7 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิรับฟัง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดําเนินงาน 
  ประชาชน 
1 ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการดําเนินงาน    ของ

เทศบาลตําบลท่าข้าม 
2 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ

ทํางานได้สะดวกยิ่งข้ึน 
3 ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตําบลท่าข้าม 
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จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีท่ีองค์กรมีอยู่ 
1 บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิการเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 
2 การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถ่ิน ให้แก่ประชาชน 
3 มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถ่ิน และเป็นที่ 

ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4 มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
5 มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
6 ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7 มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
8 เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
9 มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่าหน่วยงานอื่น 
10 ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง 
 
สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
1 การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2 เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
3 มีการนําระบบไอทีมาเช่ือมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 
 

 
 
 
 
 

1 การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
3 สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4 พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5 การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ 
6 การสร้างระบบเครอืข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมลูใหค้รอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและการนําไปใช้

ประโยชน์ 
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2.อะไรบ้างที่เปน็จุดแข็งหรือสิง่ที่ดทีี่องคก์รมีอยูแ่ละอยากรกัษาไว้ตอ่ไปหรือมุ่งเนน้ให้ดียิ่งๆ 
ข้ึน 

3.อะไรบ้างที่เปน็สิ่งท้าทายหรอืสิ่งทีต่้องปรบัปรุงเพื่อใหก้ารบริหารงานขององค์กรประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดทีค่าดหวัง 
อะไร 



 
7 บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8 มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์ 
9 การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
10 สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
11 สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12 จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทํางาน 
13 บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 

1 ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 
2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
3 ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
4 มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ 

และเป็นปัจจุบัน 
5 มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่    

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6 มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
7 การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8 สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดกิาร ค่าตอบแทน การเลือ่นตําแหนง่ การแตง่ตัง้ (ย้าย) การอบรมศกึษาดูงาน 
9 มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 
10 สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11 การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
12 การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เช่น  เรื่องเงินโบนัส 
13 มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
14 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

4.1.2  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรพัยากรบคุคลควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงทีผ่่านมาหรือท่าน 
   คาดหวังให้หน่วยบริหารทรพัยากรบุคคลสนบัสนนุ 

 



 
 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1 การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็น

เลิศ 
2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
7 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
10 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11 การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12 การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13 การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14 การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา

ตําแหน่ง 
16 พัฒนาระบบสรา้งแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นใน

การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17 กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 

 
ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
18 

 
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม 
และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21 สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการ

สาธารณะ 
23 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ 
 
 



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และ            

ผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง      
25 กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
26 สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการ

ทํางาน และบรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางาน
อย่างมีความสุข และงานบรรลุผล 

27 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูล
ความรู้และนําเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

28 การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
29 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม 

ประกอบกบัข้อมลูทีง่านการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบ้รหิารพนกังานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็นที่
คล้ายคลึงกบัการระดมความคิดเห็นข้างต้น 

การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการของ 
                                 ประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บังคับบญัชาให้ความหวังและสนบัสนุน 1. การจํากัดงบประมาณด้านการบรหิารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออํานวยในการสร้าง 

    ความก้าวหน้า 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบรหิารงานของ สถ.  
 4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกบัความรู้ทกัษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง 
 6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากําลังที่เป็นปจัจบุัน 
 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทําฐานข้อมลูอัตรากําลังให้เป็นปจัจบุัน 1. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให ้

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพือ่สร้าง 

   ความก้าวหน้าในอาชีพ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. จัดทําฐานข้อมลูบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปจัจบุัน 1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําฐานข้อมูล 

   บุคลากร 
2. ปรับปรงุโครงสร้างและอัตรากําลงัใหเ้หมาะสม  
   กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2. ระดับความสําเรจ็ในการปรบัปรุงโครงสร้าง  
    และอัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนสร้าง 
   เส้นทางความก้าวหน้า 

4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกบัความรู้ ทักษะ  
   สมรรถนะในการทํางาน 

4. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ 
    ประจําตําแหน่ง 

 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทําฐานข้อมลูอัตรากําลังให้เป็นปจัจบุัน 1. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให ้

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพือ่สร้าง 

   ความก้าวหน้าในอาชีพ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. จัดทําฐานข้อมลูบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปจัจบุัน 1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําฐานข้อมูล 
   บุคลากร 

2. ปรับปรงุโครงสร้างและอัตรากําลงัใหเ้หมาะสม  
   กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2. ระดับความสําเรจ็ในการปรบัปรุงโครงสร้าง  
    และอัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนสร้าง 
   เส้นทางความก้าวหน้า 

4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกบัความรู้ ทักษะ  
   สมรรถนะในการทํางาน 

4. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ 
    ประจําตําแหน่ง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บรหิารระดบัสงูให้ความสําคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลงั  
   ให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจํากัดด้านอัตรากําลังจากการปรับปรงุ 
    กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพรอ้มทีจ่ะยอมรบัการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพิ่มข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
   ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)  
    ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ 
    หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า 
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แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

 4. อัตรากําลงัไม่เพียงพอกับภารกจิและปริมาณ 
   งานที่ได้รับมอบหมาย 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. เพิ่มอัตรากําลงัผูป้ฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถ่ายโอน 

1. จัดทําและปรบัปรุงแผนอัตรากําลงัที่สอดคล้อง 
   กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 

2. บริหารอัตรากําลงัและปรบัอัตรากําลงัให้ 
    เป็นไปตามกรอบที่กําหนด 

2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรบัวัฒนธรรม 
   การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม่ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. สร้างและปรบักระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
   ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบรหิาร 
   ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเรจ็ในการสร้างและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการทํางานให ้
    เหมาะสมกบัภารกจิ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแตง่ตั้งทีส่อดคล้องกบั 
    การบรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 
    คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ 
     บรรจุแต่งตัง้ทีส่อดคล้องกับการบรหิาร     
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง  วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                                       ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทกัษะในการนําไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบรหิารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
    เพียงพอ 

 3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยจีากภายนอก 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ต้องพัฒนาความรูท้ักษะด้าน IT อย่างเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ 
   ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 

2. ต้องให้การสนบัสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
   เพียงพอ 

2. ผู้บรหิารต้องให้ความสําคัญและผลักดันใหเ้กิด  
   ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทีส่ามารถนํามาใช้  
   ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ 
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สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมลูสารสนเทศให ้
    ครอบคลุมทุกภารกจิของ สถ. 

4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตําแหน่ง 

4. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการ 
   บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ 
   ข้อมูล 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 
   กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั 
    การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT  

2. จัดทําฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ 
   ปฏิบัติงานด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของข้อมลูสารสนเทศที่ไดร้ับการจัดทํา 
    เป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิาน 
    ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร 
ยุคใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ 
                                       การปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝึกอบรมสําหรับผูบ้รหิารที่ 
   หลากหลาย ทัง้โครงการภายในและภายนอก  
   รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1. ผู้บรหิารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย 
   ให้ความสําคัญกับการอบรม เพื่อพฒันา  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัต ิ
    ราชการโดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการ 
    ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ําเสมอ  

2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/  
    ไม่ค่อยน่าสนใจ 

 3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพฒันา 
   ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ 
   ผู้บริหารอย่างเป็นรปูธรรม 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดให้มรีะบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
   ผู้นําการพัฒนาภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้มี 
   คุณลักษณะของผูบ้รหิารยุคใหม ่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. รัฐบาลให้การสง่เสรมิโดยกําหนดให้เป็น 
    นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรือ่ง               
    ไม่เหมาะสมกอ่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมกบั 
    ข้าราชการ   

2. ผู้บรหิารและบุคลากรให้ความสําคัญ 2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ 

   ข้าราชการ เนื่องจากไม่มกีารสํารวจความ 
   ต้องการที่แท้จริง 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา 
   และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารทีเ่ข้ารับการ 
   ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกบั Competency ที่ 
   จําเป็นและต้องการในการเป็นผูบ้รหิาร 

3. มีระบบการประเมินผูบ้รหิาร โดยใหผู้้ที่ 
    เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน 
    ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาผู้บริหารใหม้ีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์  
    อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผูบ้รหิารที่ได้รับการพฒันา 

2. จัดให้มรีะบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ    
   พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัตงิานควบคู่กันไป 

2. จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับการ 
   สอนงาน 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการสง่เสรมิ 
   คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและม ี
   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพิม่ขึ้น 

2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ 
   ดํารงชีวิต 

2. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเป็น 
   นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น 
   รูปธรรม 

3. สํารวจความพงึพอใจ/ความต้องการของ 
   ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

3. คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม  
   ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร 
    ระดับสงูผู้บริหารสํานัก/กอง ตัวแทนท้องถ่ิน 
     จังหวัด เป็นต้น  
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สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนสวัสดิการ 
   บุคลากรกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. การสง่เสรมิและสนับสนุนให้นําหลกัปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ 
   ดํารงชีวิต 

2. ระดับความสําเรจ็ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
    ให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน 
    การทํางานและดํารงชีวิต 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6:  การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
                                    ไว้กับหน่วยงาน 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผู้บริหารระดบัสงูของกรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถ่ินใหก้ารสนับสนุน 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ 
   ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดบั 
   ตําแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานกบั 
   หน่วยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยงัไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ 
    มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทําให ้
    อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอ่เนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผู้บริหารระดบัสงูต้องมีความ 
    ต่อเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ 
   สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ทําระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ 
    เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

3. จัดหลกัสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอ่ย่าง 
   ต่อเนื่อง 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการทีม่ีสมรรถนะ 
   สูง เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่กรมฯ  
    สามารถรักษาไว้ได้ 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานใหม้ีความ 
   ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

2. ระดับความสําเรจ็ของการสร้างระบบสร้าง 
    แรงจูงใจในการทํางาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7:  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม 
                                      การปกครองท้องถิ่น 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บรหิารและบุคลากรให้ความสําคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
   ของข้าราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้ 
   วิธีการเดิมๆ ทําให้ไม่น่าสนใจ 

3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกบั 
   หน่วยงานอื่นอย่างสม่ําเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพฒันา     
   องค์ความรู้ขององค์กร 

4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจงูใจในการปฏิบัติ 
   อย่างชัดเจน 

 5. ค่านิยมในการทํางานของผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
 6. ไม่มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของข้าราชการ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทํางาน 

1. ปรับปรงุและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม             
   จริยธรรม ให้มปีระสิทธิภาพและมีความ 
   หลากหลายยิง่ข้ึน 

2. จัดให้มรีะบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
   บุคลากร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปรง่ใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํากระบวนงานใน 
    การบรหิารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปรง่ใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

2. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํามาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 

3. ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม 
    ค่านิยมของกรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ 
                                       สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดําเนินการได ้

1. ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 
   Competency) ของ สถ.และสมรรถนะ 
   ประจําตําแหน่ง (Function Competency) 
ตามการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

2. ผู้บังคับบญัชาและบุคลากรในหน่วยงานให ้
   ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ภาครัฐแนวใหม่ 

2. แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรพัยากรบุคคล 
สถ. พ.ศ.2549-2553 ไม่สอดคล้องกับ 
    สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 
สถ.และสมรรถนะประจําตําแหนง่ (Function  
    Competency)  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม 
    การบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

 3. บุคลากรในหน่วยงานยังไมเ่ข้าใจระบบการ  
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น 
   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะหลักของ 
สถ. และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้อง 
   กับการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
   โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมสี่วนร่วมในการ 
   จัดทํา   

1. ประชาสมัพันธ์และจัดอบรมการบรหิาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

2. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553ใหส้อดคล้องกับ 
   สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
   ที่กําหนดโดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมสี่วน 
   ร่วมในการปรับปรงุ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําสมรรถนะหลกั 
    และสมรรถนะประจําตําแหนง่ที่สอดคล้องกับ 
    การบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรพัยากร 
   บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรงุแผนยุทธ 
   ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสมัพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ 
   บุคลากรในหน่วยงาน 

3. ระดับความสําเรจ็ของการประชาสมัพันธ์และ 
    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
    ใหม่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. เป็นองค์กรทีม่ีความรู้ในการปฏิบัตงิานตาม 
   ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
    องค์กรแห่งการเรียนรู ้

2. ผู้บรหิารให้การสนบัสนุน 
 

2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
เป็นหมวดหมู ่

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน 
    การพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทัง้ที่ 
    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ทีก่ระจัดกระจายอยู่ 
   ตามสํานัก/กอง และบุคคลใหเ้ป็นระบบเป็น 
   หมวดหมู่ 

 

3.  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 
     เข้าถึงองค์ความรู้ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
 

1. ระดับความสําเรจ็ของจัดทําแผนการจัดการ 
    ความรู้ 

2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รบัการ 
   รวบรวม 

2. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รบัการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องค์ความรูท้ี่ได้รวบรวมแล้ว  
   ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

3. ระดับความสําเรจ็ของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผู้บรหิารให้ความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อํานาจการตัดสินใจยงัอยู่ทีร่ะดับผู้บริหารเป็น 
   ส่วนใหญ่   

 
 

3. มีหลกัสูตรการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการ 
    สร้างภาวะผู้นําไม่เพียงพอและไมท่ั่วถึง 
    บุคลากรทกุกลุ่ม 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
 

1. มีการมอบหมายภารกจิเพือ่ใหบุ้คลากรได้ 
    แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 

2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกบัการ 
   พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกบัการพัฒนาภาวะผู้นํา 
    ให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกบัการพัฒนาภาวะผู้นํา 
    ให้กับข้าราชการ อย่างนอ้ย 1  โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพฒันา 
   ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

2. ร้อยละของผูผ้่านการฝกึอบรมการพฒันาภาวะ 
    ผู้นํา 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลกัแห่งความส าเรจ็ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 
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สรุปปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จเพือ่ก าหนดเป็นเป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลกัแห่งความส าเรจ็ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การวางแผนอัตรากําลังและ
ปรับอัตรากําลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

1. เพิ่มอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้
เป็นไปตามกรอบที่กําหนด 
3. จัดทํ าและปรับปรุงแผนอัตรา กําลั งที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่ 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรม
ในการทํางานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบคุคล
แนวใหม่ โดย 
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กําหนดใหค้วามรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของ
สมรรถนะของทุกตําแหน่ง 
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในดา้นการ
บริหารงานบคุคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 
2. จัดทํ าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาผู้บริหารให้ มีภาวะ
ผู้ นํ า  มี วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ให ม่ที่ ใ ห้ คว ามสํ าคัญ กับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นํา และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2 .  จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า นก า รส อนง า น 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้ นําและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลกัแห่งความส าเรจ็ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาผู้บริหารให้ มีภาวะ
ผู้ นํ า  มี วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ให ม่ที่ ใ ห้ คว ามสํ าคัญ กับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้
มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
เป็นผู้ประเมิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยดัและมี
ประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการ
ดํารงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 
6. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้ นําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
7. คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสํานัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด 
 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุ
คลกรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็น
ระยะอย่างสมํ่าเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส ร้ า ง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง ไ ว้ กั บ
หน่วยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอ่เน่ือง ชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืน 
เก่ียวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
อย่างต่อเน่ือง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเน่ืองชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

1. มีระบบการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 
2. มีระบบสร้างแรงจงูใจให้มคีวามชดัเจน
และเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลกัแห่งความส าเรจ็ เปน็ประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมใหแ้ก่พนักงาน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลดา้นการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ให้ตรงกับสมรรถนะประจํา

ตําแหน่ง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประ จําตํ าแห น่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี10 
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ

ข้าราชการ 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้ นํ าให้ กับ
ข้าราชการที่ เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมอย่าง
ทั่วถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดีส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
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แบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธด์้านการบริหารงานบคุคล 
 

วิสัยทัศน ์ ประเดน็ยุทธศาสตร ์
มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีสมรรถนะสูงใน 1.การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน” 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1.  พัฒนา อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2.  ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ 6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 
3.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ ตําแหน่ง 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                                                      9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4.  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วน  10. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ           
5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดี    
6.  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการ  
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
7.  ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการพัฒนา  
ในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพและ
ความม่ันคงในการดํารงชีวิตเพื่อนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว 

 

8.  ส่งเสริมให้บุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดํารงชีวิต  
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แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธ์ 
 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 
 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะงาน
เฉพาะตําแหน่ง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตามผล
ในระดับต่างๆ  
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
รับทราบผลการดําเนินการ
หรือปัญหาต่างๆ 

2. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน  (Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า  (Career 
Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตามผล
การดําเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก 

3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 
2. การประเมินผลการจัดทํา
สมรรถนะ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
   และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

  

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความสําเร็จของการประชา -
สัมพันธ์และการจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลัง
การอบรมสัมมนา 

6. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 

มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 
1 โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การนําหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนําไปใช้ 

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นํา 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. จํานวนผู้เข้ารับการอบรม  
2. จํานวนผู้ผ่านการอบรม 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร
ทรัพยากร                

บุคคล 

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น กลุ่มงาน/ฝ่าย 
ในกองการเจ้าหน้าที่ บริษัทที่
ปรึกษา 
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูลสารสน-
เทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่อง ทางที่หลากหลาย เช่น การ
โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่จําเป็น
เร่งด่วน การจัดทําวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคลการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 
3. โครงการจัดทําคู่มือการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการ สถ. 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ

การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 2.จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู้ ทักษะ 

สมรรถนะในการทํางาน 
ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม
งาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของสํานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร 
งานบุคคลของสํานักงานท้องถิ่น
จังหวัด สํานักงานท้องถิ่นอําเภอ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 
 

3. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การจัดโครงการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไปอบรม
กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตามผล 

4. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT 
แก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะของ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 5. จัดให้มีระบบการสอนงาน 

(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการสอน
งานในหน่วยงาน (Coaching) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการสอนงาน 

6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่
กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้ 

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

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้  งานการเจ้าหน้าที่ 1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 

8.องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้
ในองค์กร 

สํานักงานปลัด 1. การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

9.มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ รวม
แล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 4 

ความพร้อมรับ
ผิดด้านการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้
ภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง
ทุจริตฯ  
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 
 

2. มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่างชีวิต

กับการ
ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการ
ของ 
บุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรรวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สมํ่าเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการบุคลากร กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

2.การประเมินผล
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานปลัด 

3. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานของ
บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1.  ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรา กําลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 

1.2จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) 
ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
 

2.1  จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถ. 

2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นําให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 
 

1.1 จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร 
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มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT  ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํามีวิสัยทัศน์
และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความสําคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ
ของงาน  

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ อย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เช่น 
Talent Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯสามารถ
รักษาไว้ได้ 

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการจัดการความรู้ 
 6.2องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 6.2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

6.3มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

4.  ความพร้อมรับผิดด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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5.  คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
 

1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรรวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน 
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