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เรื่อง นโยบาย กลยุทธ�การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค�การบริหารส�วนตําบลสนวน 

………………………………………………… 
องค�การบริหารส�วนตําบลเป$นหน�วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการส�งเสริมท+องถ่ิน ให+มี 

ความเข+มแข็งในทุกด+าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ�ของประชาชนได+อย�างแท+จริง ซ่ึงเป$นภารกิจท่ี 
มีความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด+าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป$นมิติ
อีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไม�ได+ และถือเป$น กลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร�และพันธกิจให+ประสบ
ความสําเร็จ และถือเป$นป7จจัย สําคัญท่ีจะทําให+ภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ินสําเร็จลุล�วงไปได+ด+วยดี 
ตามวัตถุประสงค�ท่ีวางเอาไว+ 
 

ดังนั้นเพ่ือให+การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลสนวน เป$นไปด+วยความ
เรียบร+อย ประกอบกับการบริหารบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล มี การทํางานอย�างเป$นระบบและ
ต�อเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท+าย แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท+องถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด+านทรัพยากรบุคคล ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลสนวน ดังรายละเอียดแนบท+ายประกาศฉบับนี้ 
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คํานํา 
 

  องค�การบริหารส�วนตําบล เป$นหน�วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการส�งเสริมท+องถ่ินให+มีความ
เข+มแข็งในทุกด+าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ�ของประชาชนได+อย�างแท+จริง ซ่ึงเป$นภารกิจ ท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด+าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป$นมิติอีกหนึ่ง
ท่ีจะขาดการพัฒนาไม�ได+ และถือเป$นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร�และพันธกิจให+ ประสบความสําเร็จ 
และถือเป$นป7จจัยสําคัญท่ีจะทําให+ภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ินสําเร็จลุล�วง ไปได+ด+วยดี ตาม
วัตถุประสงค�ท่ีวางเอาไว+ 

 

  องค�การบริหารส�วนตําบล เป$นหน�วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการส�งเสริมท+องถ่ินให+มี 
ความเข+มแข็งในทุกด+าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ�ของประชาชนได+อย�างแท+จริง ซ่ึงเป$นภารกิจ ท่ีมี
ความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด+าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป$นมิติ
อีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไม�ได+ และถือเป$นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร�และพันธกิจให+ ประสบ
ความสําเร็จ และถือเป$นป7จจัยสําคัญท่ีจะทําให+ภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ินสําเร็จลุล�วง ไปได+ด+วยดี 
ตามวัตถุประสงค�ท่ีวางเอาไว+  เพ่ือให+การบริหารทรัพยากรบุคคลเป$นไปอย�างมีระบบและต�อเนื่อง องค�การ
บริหาร ส�วนตําบลเสม็ดใต+ ได+จัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค�การบริหารส�วนตําบล
เสม็ด ใต+ข้ึน โดยได+ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด+าน ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ได+แก� 

  1. ความสอดคล+องเชิงกลยุทธ� 
  2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4. ความพร+อมรับผิดชอบด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ�การพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอด รับ
กับวิสัยทัศน� พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือให+องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน มีแผนกลยุทธ�การบริหารงาน ทรัพยากร
บุคคลท่ีสามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ินได+อย�าง เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ จึงได+ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ�งเน+น ให+ผู+มีส�วนเก่ียวข+อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลได+มีส�วนร�วมในการกําหนดแนวทางและประเด็น ยุทธศาสตร�ในการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน จะนําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได+รับ  
การจัดทํา เพ่ือเปDาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป$นองค�การบริหารส�วน ตําบลท่ีมี 
สมรรถนะสูงในการส�งเสริมท+องถ่ิน ให+เป$นกลไกในการพัฒนาตําบลได+อย�างยั่งยืน” 

 

           สํานักปลัด 
        องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน 

 

 
 

 



บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 
วิสัยทัศน� พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร� เป1าประสงค�และกลยุทธ�ขององค�การบริหารส�วนตําบลสนวน 
วิสัยทัศน� 

“อบต.สนวนน�าอยู� มีความรู+คู�คุณธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เศรษฐกิจม่ันคง ชุมชนเข็มแข็ง”  
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาด+านโครงสร+างพ้ืนฐานให+ได+มาตรฐานและท่ัวถึง 

2. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให+ดีข้ึน 
3. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
4. ส�งเสริมให+ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนา 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน�ภายในตําบลสนวน 

ยุทธศาสตร�องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน ประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 อบต.สนวนน�าอยู�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๑) ส�งเสริมให+ความรู+เก่ียวกับการปDองกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชน 
 ๒) เสริมสร+างความสงบเรียบร+อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินในเขตพ้ืนท่ี 
 ๓) ส�งเสริมและพัฒนาให+ครอบครัวมีความอบอุ�น 
 ๔) ส�งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบบองค�รวม 
 ๕) ส�งเสริมสร+างค�านิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 ๖) การส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพในเขตพ้ืนท่ี 
 ๗) ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ�มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู+ด+อยโอกาสในพ้ืนท่ี 
 ๘) ส�งเสริมและแก+ไขป7ญหาด+านสาธารณสุขเพ่ือให+ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีพลานามัยท่ีสมบูรณ� 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ส�งเสริมเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 
 ๑) ก�อสร+าง ปรับปรุง ดูแลและรักษา ถนน สะพาน ท�อระบายน้ํา ทางระบายน้ําให+การใช+สัญจร
เป$นไปด+วยความสะดวก 
 ๒) ก�อสร+างและปรับปรุงรักษา แหลางน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 ๓) ขยายเขตไฟฟDาและพัฒนาไฟฟDาส�องสว�างสาธารณะในพ้ืนท่ี 
 ๔) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให+เป$นไปตามศักยภาพของชุมชน 
 ๕) การดูแลรักษา อนุรักษ�มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส�งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิ
ป7ญญาและประเพณีท่ีดีงามของท+องถ่ิน 
 ๖) การส�งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและขุมชน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ส�งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
 ๑) ก�อสร+างและปรับปรุงรักษา แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตพ้ืนท่ี 
 ๒) การส�งเสริมสนับสนุนให+ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช+ในการดําเนินชีวิต 
 ๓) การส�งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส�งเสริมให+ประชาชนนํากลับมาใช+
ประโยชน� 
 ๔) การรณรงค�การปลูกต+นไม+หรือการดูแลรักษาต+นไม+ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนสีเขียวในพ้ืนท่ี 
 ๕) การให+ความสําคัญในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
 ๖) การส�งเสริมและสนับสนุนให+ทําการเกษตรปลอดสารพิษ 



ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารเข�มแข็งของชุมชน 
 ๑) ปรับปรุงโครงสร+างการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใช+ในการบริหารงานภายในองค�กร 
 ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให+ได+รับการศึกษา อบรม การ
ทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู+ 
 ๓) ปDองกันและแก+ไขป7ญหายาเสพติดและการทุจริตคอรัปชั่น 
 ๔) ส�งเสริมชุมชนให+เข+มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู+นําชุมชน คณะกรรมการหมู�บ+าน 
 2.3 เปDาประสงค� 
 ๑) ประชาชน เด็กและเยาวชนได+รับการศึกษาเรียนรู+และอนุรักษ�ฟvwนฟูศิลปวัฒนธรรม 
 ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ+มกันทางสังคมและเข+มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได+ 
 ๓) พัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานให+มีความสะดวก 
 ๔) สังคมเกษตรและฟvwนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 
 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
 ๖) การส�งเสริมความเข+มแข็งของชุมชน และสร+างสังคมน�าอยู� 
  

ตัวช้ีวัด 
 ๑) ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลมีโครงสร+างพ้ืนฐานให+ประชาชนใช+บริการอย�างท่ัวถึง 
 ๒) ร+อยละของประชาชนมีความรู+และมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว กีฬา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
 ๓) ร+อยละประชาชนมีรายได+พ่ึงตนเองได+มากข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 ๔) ร+อยละหมู�บ+านชุมชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลเป$นอยู�อย�างสงบสุข 
 ๕) ระดับการบริการจัดการขององค�การบริหารส�วนตําบลมีผลการปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพสูง 
  

ค�าเป1าหมาย 
 ๑) ประชาชนมีความรู+และมีการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๒) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได+เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได+ 
 ๓) การได+รับบริการด+านโครงสร+างพ้ืนฐานให+มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 ๔) การพัฒนาเกษตรและฟvwนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมได+อย�างยั่งยืน 
 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน 
  

กลยุทธ� 
 ๑) ส�งเสริมชุมชนให+เข+มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู+นําชุมชน คณะกรรมการหมู�บ+าน 
 ๒) ปDองกันและแก+ไขป7ญหาการเสพ การผลิตและการจําหน�ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 ๓) ปรับปรุงโครงสร+างบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใช+ในการบริหารงานภายในองค�กร สนับสนุน
บุคลากร ในสังกัดให+ได+รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู+ 
 ๔) ส�งเสริม สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ  หน�วยงานต�าง ๆ ในการเตรียมความพร+อมในการ
ปDองกันภัยและการช�วยเหลือผู+ประสบภัย ติดต้ังระบบกล+องวงจรปzดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ สนับสนุน
การฝ{กอบรมจัดต้ังและอบรมฟvwนฟูตํารวจบ+านและอาสาสมัครปDองกันผ�ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร 
 ๕) ส�งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด+านการศึกษา ครู นักเรียน ให+เป$นผู+มีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพ ตามามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 ๖) พัฒนาฟvwนฟูและส�งเสริมกิจกรรมด+านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ�
สืบสาน  ต�อและเชื่อมโยงสู�กิจกรรมการท�องเท่ียว 

๕ 



 ๗) พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู+สูงอายุ ผู+พิการ ผู+ด+อยโอกาส ประชาชน 
และคุ+มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ท+องถ่ิน 
 ๘) พัฒนาของศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ+าน (อสม.) ส�งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให+มีสุขภาพแข็งแรง 
 ๙) ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด+านโครงสร+างพ้ืนฐานให+สอดคล+องกับการจําเป$นและ
ความต+องการของประชาชน ก�อสร+าง ปรับปรุงเส+นทางการคมนาคมอย�างท่ัวถึง 
 ๑๐) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร+างแหล�งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร การอุปโภค
และการบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก+ไขป7ญหาน้ําท�วมและน้ําแล+ง 
 ๑๑) พัฒนาปรับปรุงพันธุ�พืชและเมล็ดพันธุ�พืชท่ีดีมีคุณภาพ  ส�งเสริมให+เกิดเกษตรอุสาหกรรม ลด
ต+นทุน เพ่ิมมูลค�าผลผลิตการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให+มีคุณภาพ ส�งเสริมการสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค+าทางการเกษตร  ส�งเสริมให+มีการเลี้ยงสัตว�เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหน�ายและเพ่ืออนุรักษ� และ
เพ่ิมช�องทางตลาด 
 ๑๒) พัฒนาฟvwนฟูและอนุรักษ�ธรรมชาติ สิ่งแวดล+อม แหล�งน้ํา และป~าไม�ให+มีความอุดมสมบูรณ� สร+าง
จิตสํานึกเพ่ือปDองกันและแก+ไขป7ญหามลพิษและสิ่งแวดล+อมของชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร� 
 ๑) การพัฒนาชุมชนให+น�าอยู�มีความเข+มแข็ง โดยได+รับบริการสาธารณะด+านโครงสร+างพ้ืนฐานท่ี
จําเป$นเพ่ือ รองรับเพ่ือการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมท+องถ่ิน 
 ๓) ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข+มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔) การกําจักขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล+อมท่ีมีอย�างยั่งยืน 
 ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนรวมจากทุกภาคส�วน 
  

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญของแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑2 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ินในเขตจังหวัด จะเห็นได+ว�ามีความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจนในการนํามาเป$น
แนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเป$นการเตรียมการพัฒนา เป$นการนําภูมิคุ+มกันท่ีมีอยู� พร+อมท้ังเร�งสร+าง 
ภูมิคุ+มกันในท+องถ่ินให+เข+มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร+อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให+สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ�เปลี่ยนแปลงได+อย�างเหมาะสม โดยให+ความสําคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให+มีคุณภาพ ใช+ทรัพยากรท่ีมีอยู�ภายในชุมชนอย�างคุ+มค�าและเกิดประโยชน�
สูงสุด รวมท้ังสร+างโอกาสทางเศรษฐกิจด+วยฐานความรู+ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร+างสรรค� บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป$นมิตรต�อสิ่งแวดล+อม ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาเพ่ือประโยชน�สุขท่ียั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทท่ี 2 
การจัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 

ด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน ได+จัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ มาตรฐาน
ความสําเร็จด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซ่ึงกรอบมาตรฐาน ดังกล�าว ประกอบด+วย 

มิติท่ี 1 ความสอดคล+องเชิงยุทธศาสตร� 
มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี 4 ความพร+อมรับผิดด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน 
 

มิติท่ี 1  ความสอดคล+องเชิงยุทธศาสตร� หมายถึง การท่ีส�วนราชการมีแนวทางและ วิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดังต�อไปนี้ 

1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความ สอดคล+องและ
สนับสนุนให+ อบต. บรรลุพันธกิจเปDาหมายและวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว+ 

2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล�าวคือ “กําลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคล+องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป$นของส�วน ราชการ ท้ังในป7จจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห�สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ ช�องว�างด+านความต+องการ
กําลังคนและมีแผนเพ่ือลดช�องว�างดังกล�าว 

3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด+านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ ดึงดูด ให+ได+มา
พัฒนาและรักษาไว+ซ่ึงกลุ�มข+าราชการและผู+ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึง จําเป$นต�อความคงอยู�
และขีดความสามารถในการแข�งขันของส�วนราชการ (Talent Management) 

4) มีแผนการสร+างและพัฒนาผู+บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนการสร+างความต�อเนื่องใน การบริหาร
ราชการหรือไม� นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผู+นําปฏิบัติตนเป$นแบบอย�างท่ีดีและสร+างแรง บันดาลใจให+กับ
ข+าราชการและผู+ปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ ( HR Transactional Activities) 
มีลักษณะดังต�อไปนี้ 

1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ เช�น การสรร หาคัดเลือก การ
บรรจุแต�งต้ัง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน�ง การโยกย+าย และกิจกรรมด+านการ บริหารทรัพยากร
บุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต+องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

2) มีระบบฐานข+อมูลด+านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกต+อง เท่ียงตรง ทันสมัย และ
นํามาใช+ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการได+จริง 

3) สัดส�วนค�าใช+จ�ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต�อ งบประมาณ
รายจ�ายของส�วนราชการมีความเหมาะสม และสะท+อนผลิตภาพของบุคลากร ( HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ+มค�า (Value for Money) 

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช+ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคลของส�วน
ราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 



มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM  Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส�วนราชการก�อให+เกิดผล
ดังต�อไปนี้ 

1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว+ซ่ึงข+าราชการและ ผู+ปฏิบัติงานซ่ึง
จําเป$นต�อการบรรลุเปDาหมาย พันธกิจของส�วนราชการ 

2) ความพึงพอใจของข+าราชการและบุคลากรผู+ปฏิบัติงาน ต�อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด+านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ 

3) การสนับสนุนให+เกิดการเรียนรู+และการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังส�งเสริมให+มี การแบ�งป7น
แลกเปลี่ยนข+อมูลและความรู+ (Development and Knowledge Management) เพ่ือ พัฒนาข+าราชการ
และผู+ปฏิบัติงานให+มีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป$นสําหรับการบรรลุภารกิจและ เปDาหมายของส�วนราชการ 

4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเน+นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุ+มค�า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกต�าง และจัดลําดับผล
การปฏิบัติงานของข+าราชการและผู+ปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนได+อย�างมีประสิทธิผลหรือไม� เพียงใด นอกจากนี้ 
ข+าราชการและผู+ปฏิบัติงานมีความเข+าใจถึงความเชื่อมโยงระหว�างผลการปฏิบัติงาน ส�วนบุคคลและผลงาน
ของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส�วนราชการ 

 

มิติท่ี 4 ความพร+อมรับผิดด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การท่ีส�วนราชการจะต+อง 
1) รับผิดชอบต�อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนการ

ดําเนินการด+านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
2) มีความโปร�งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะต+อง กําหนดให+ความ

พร+อมรับผิดด+านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู�ในทุกกิจกรรมด+านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ 
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว�างชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การท่ีส�วนราชการมี

นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข+าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ดังนี้ 

1) ข+าราชการและผู+ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต�อสภาพแวดล+อมในการทํางาน ระบบงาน และ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข+ามาใช+ในการบริหาร ราชการและการ
ให+บริการแก�ประชาชน ซ่ึงจะส�งเสริมให+ข+าราชการและผู+ปฏิบัติงานได+ใช+ศักยภาพอย�าง เต็มท่ี โดยไม�สูญเสีย
รูปแบบการใช+ชีวิตส�วนตัว 

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไม�ใช�สวัสดิการภาคบังคับ ตามกฎหมาย 
ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคล+องกับความต+องการและสภาพของส�วนราชการ 

3) มีการส�งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว�างฝ~ายบริหารของส�วนราชการ กับ ข+าราชการและบุคลากร
ผู+ปฏิบัติงาน และให+ระหว�างข+าราชการ และผู+ปฏิบัติงานด+วยกันเอง และให+ กําลังคนมีความพร+อมท่ีจะ
ขับเคลื่อนส�วนราชการให+พัฒนาไปสู�วิสัยทัศน�ท่ีต+องการ 

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เป$นเครื่องมือท่ี จะช�วยทําให+
ส�วนราชการใช+ในการประเมินตนเองว�ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงาน ด+านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล+องกับมิติในการประเมินดังกล�าวอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม� มากน+อย
เพียงใด หากยังไม�มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล�าว หรือมีใน ระดับน+อยแล+ว ส�วนราชการจะต+อง
มีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให+สอดคล+องกับมิติการ ประเมินดังกล�าว และเป$นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด+านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลได+ตามหลักเกณฑ�และกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จท้ัง 5 มิติ 

 

๘ 



บทท่ี 3 
ข้ันตอนจัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน   

 

องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. แต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือให+การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค�จึงขอแต�งต้ัง คณะทํางาน

ดําเนินการจัดการองค�ความรู+ในองค�กร ดังนี้ 
1. นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสนวน   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลสนวน   กรรมการ 
3. หัวหน+าส�วนราชการองค�การบริหารส�วนตําบลสนวน กรรมการ 
4. บุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลสนวน   กรรมการ/และเลขาฯ 

     คณะทํางาน  มีหน+าท่ีดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู+ในองค�การบริหารส�วนตําบลเสม็ดใต+ 
2. จัดทําแผนจัดความรู+ในองค�กร 
3. ดําเนินการและติดตามความก+าวหน+าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก+ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5.  ประชาสัมพันธ�การจัดความรู+ในองค�กรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในส�วนท่ีเก่ียวข+อง 

2. ประชุมคณะทํางาน 
แผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค�การ 

บริหารส�วนตําบลสนวน ท้ังหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได+มี  
การประชุมคณะทํางาน เพ่ือทบทวนเปDาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม ประเมินผล
พร+อมสรุปบทเรียนต�าง ๆ ท่ีได+จากการดําเนินการตามแผนท่ีผ�านมา เพ่ือสร+างระบบงาน ระบบการประเมินผล 
การสรรหา การสร+างความก+าวหน+าในการทํางาน ส�งเสริมการเรียนรู+ของบุคลากร และสร+างแรงจูงใจ  
ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเป$นป7จจัยหนึ่งท่ีจะทําให+บรรลุถึง วิสัยทัศน� พันธกิจ ตามท่ีได+
กําหนดไว+ 

3. คณะทํางานฯ ได�กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง 
โดยมีข+อสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห�ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน� พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร� และศึกษาข+อมูลท่ีได+จากการระดมความคิดเห็นของผู+มีส�วนได+ - ส�วนเสียและผู+เก่ียวข+องการ 
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ�อน ประเด็นยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคล ผล
การวิเคราะห�ส�วนต�างระหว�างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต+องการกับผลการปฏิบัติงานด+าน HR 
และการวิเคราะห�แรงเสริม - แรงต+านของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� ตามแผนกลยุทธ�การบริหาร ทรัพยากร
บุคคล 

3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให+ครอบคลุมการ 
บรรลุเปDาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร� 

3.3 การกําหนดเปDาประสงค�เชิงกลยุทธ�ด+านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด ผลการ
ปฏิบัติงานของแต�ละเปDาประสงค� 

3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา แผนงาน/
โครงการรองรับ 

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต�อนายก อบต. 
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ แผนงาน/

โครงการ ให+สอดคล+องเหมาะสมกับช�วงเวลาและป�งบประมาณ 



3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร+อมสร+างบทเรียนเพ่ือให+เกิด 
การปรับปรุงการดําเนินการครั้งต�อ ๆ ไป 

4. การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว� 
4.1 คณะทํางานฯ ได+วิเคราะห�ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซ่ึงได+ 

กําหนดวิสัยทัศน�ให+องค�กรปกครองท+องถ่ินเป$นองค�กรท่ีมีสมรรถนะสูงในการส�งเสริมองค�กรปกครองส�วน 
ท+องถ่ิน ให+เป$นกลไกในการพัฒนาประเทศได+อย�างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา ให+เป$น องค�กร
ท่ีมีสมรรถนะสูง จึงทําให+เห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะต+องมีการจัดระบบงานให+มีระบบการ บริหารจัดการ
ท่ีดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป$นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให+ตรงตามความ ต+องการและ
สอดคล+องกับยุทธศาสตร�ของ อบต. การสร+างให+องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน เป$นองค�กรแห�งการเรียนรู+ 
โดยการนําการจัดการความรู+ (KM) มาใช+ในการพัฒนาองค�กร รวมถึงมีการนํา เทคโนโลยีมาใช+สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได+อย�างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให+กรมส�งเสริมการปกครอง ท+องถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงต+อง
มีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให+มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ เป$นองค�กรท่ีมีความสามารถตาม
วิสัยทัศน�ดังกล�าว คณะทํางานฯ ได+นําผลการศึกษาการระดมความ คิดเห็นของผู+มีส�วนได+ - ส�วนเสีย และ
ผู+เก่ียวข+อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ� การ บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 
เป$นข+อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็น ดังกล�าวประกอบด+วย 

4.1.1 การวิเคราะห� จุดแข็ง จุดอ�อน ประเด็นท+าทายของการบริหารทรัพยากร บุคคลและการ
วิเคราะห�ทิศทางความคาดหวังด+านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลสนวน ในภาย
ภาคหน+า ของผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวข+องกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. เป1าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองค�กรต�องการให�เกิดข้ึนใน 1 - 3 ปDข�างหน�า 
คืออะไร 

1.1 ด�านกระบวนงาน 
  1. นําเอาระบบ IT เข+ามาช�วยในการปฏิบัติงานในด+านต�างๆ เช�น KM การจัดเก็บ

ข+อมูล การฝ{กอบรมบุคลากรหรือความรู+เก่ียวกับการปฏิบัติงานทําให+สามารถทํางานทดแทนกันได+ 
  2. มีประมวลคําถาม - คําตอบ แยกตามหมวดหมู�ของประเด็นป7ญหาเป$น

กรณีศึกษา เพราะจะทําให+องค�การบริหารส�วนตําบลเสม็ดใต+ไม�ต+องเสียเวลาในการตอบป7ญหา 
  3. การออกระเบียบต+องมีหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม�คลุมเครือ รวมถึง

การอบรม ชี้แจงให+ สํานักงานท+องถ่ินจังหวัดเข+าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ�ของผู+ออกระเบียบนั้นๆ อย�าง
แท+จริง เพ่ือท่ีจะถ�ายทอดให+กับผู+ปฏิบัติได+อย�างแท+จริงด+วย 

  4. การออกระเบียบต+องให+มีการระดมสมอง ของหน�วยงานผู+ปฏิบัติไม�คิดคนเดียว 
ใช+หลักการมีส�วนร�วม 

  5. ยึดประชาชนเป$นศูนย�กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส�วน 
  6. จัดระบบการถ�ายทอดความรู+ทางด+านวิชาการและเทคโนโลยี 
  7. มีระบบฐานข+อมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกต+อง ทันสมัย และเพียงพอ 
  8. กระจายอํานาจด+านการบริหารทรัพยากรบุคคลให+มีความคล�องตัวในการ

ปฏิบัติงานมากข้ึน 
  9. สร+างเส+นทางความก+าวหน+าในอาชีพข+าราชการท่ีชัดเจน 
  10. ลดข้ันตอนการทํางานให+มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต+อง 
  11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให+แก�ผู+บังคับ บัญชาในแต�ละ

ระดับมากข้ึน 
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  12. ส�งเสริมให+พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป$นตัวแทนขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลสนวน ได+ในทุกด+าน ทุกกิจกรรม 

  13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได+ 
  14. มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเน+นระบบคุณธรรม เช�น การคัดเลือกคนเข+ารับ

การฝ{กอบรม ในหลักสูตรต�างๆ การคัดเลือกคนเข+าสู�ตําแหน�ง 
  15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได+อย�างมีประสิทธิภาพ 
                       16. ข+าราชการเข+าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง
กับกระบวนงานตนเอง 

  17. ปริมาณคนต+องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
  18. มีระบบฐานข+อมูลทรัพยากรบุคคล ท่ี ถูกต+องแม�นยํ า  สามารถนําไป

ประกอบการตัดสินใจ และบริหารราชการได+อย�างชัดเจน รวดเร็ว 
   1.2  ด�านบุคลากร 
  1. พัฒนาให+บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก�ง ดี สุข 
   เก�ง = มีความรู+เป$นท่ียอมรับขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ินและส�วน

ราชการอ่ืน มีความ สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป$นท่ียอมรับขององค�กรปกครองส�วนท+องถ่ิน
และส�วน ราชการ อ่ืน 

   ดี =  มีคุณธรรม จริยธรรม โปร�งใส รับผิดชอบ 
   สุข = ใช+ชีวิตอย�างพอเพียงเป$นตัวอย�างแก�บุคคลอ่ืน ๆ ในสํานักงาน 
  2. บุคลากรต+องมีความรู+ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด+าน และมีความรู+

ครอบคลุม และบุคลากร ในทุกระดับจะต+องมีความรู+ ความเข+าใจในการนํา IT เข+ามาช�วยในการปฏิบัติงาน 
  3. บุคลากรมีความสามารถในการถ�ายทอดความรู+เก่ียวกับหลักเกณฑ� ระเบียบ 

และวิธีการปฏิบัติงาน  ให+แก�  บุคคลอ่ืน ๆ ได+ 
  4. การรักษาบุคลากรในองค�กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช�น การกําหนด 

Career Path การจัดสวัสดิการต�าง 
  5. เพ่ิมขวัญกําลังใจให+แก�บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด+านต�างๆ เช�น 

สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ  ความก+าวหน+าในการปฏิบัติงาน 
  6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให+แก�บุคลากรอย�างเพียงพอ 
  7. เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะด+าน 
  8. บุคลากรมีการให+บริการท่ีดีกับผู+ท่ีมาติดต�อ และเป$นพ่ีเลี้ยงให+แก�องค�กรปกครอง

ส�วนท+องถ่ินได+อย�างมีประสิทธิภาพ 
  9. บุคลากรมีความหลากหลายในด+านประสบการณ� 
  10. มีแผนการฝ{กอบรมบุคลากรอย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
  11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
  12. บุคลากรมีความพร+อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  13. ยึดระบบคุณธรรมเป$นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
   1.3  ด�านทรัพยากร 
  1. มีการพัฒนา IT ท่ีเหมาะสมต�อการใช+งานได+อย�างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช+ในการจัดเก็บข+อมูลและถ�ายทอดความรู+ (KM) 

  3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให+สอดคล+องกับภารกิจอย�าง
เพียงพอและทันสมัยให+ท้ังระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 
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  4. สร+างเครือข�ายระบบสารสนเทศให+มีความทันสมัยและทําให+การเข+าถึงสารสนเทศ
ทําได+ง�ายและเท�าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส�งเสริมการเรียนรู+ของบุคลากร (KM) 

  5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช+เพ่ือลดปริมาณการใช+วัสดุครุภัณฑ�   
1.4 ด�านลูกค�า/ผู�รับบริการหรือผู�ได�รับผลกระทบภายนอกองค�กร 

 •  องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน   
  1. องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน  ยึดหลักการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี  

(ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน 
  2. สามารถให+บริการสาธารณะได+อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป$นประโยชน�

ต�อประชาชนอย�างแท+จริง 
  3. บุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลสนวน มีความรู+ความเข+าใจ สามารถนําไป

ปฏิบัติได+อย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ+มค�า 
  4. สามารถให+บริการแก�ประชาชนได+อย�างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป$นมืออาชีพ 
  5. องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน จะต+องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร�งครัด 
  6. มีระบบการเสริมสร+างความรู+ให+แก�ผู+บริหาร/บุคลากรท+องถ่ินให+เป$นผู+ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในการพัฒนาตําบลสนวน 
  7. องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน รับฟ7ง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช+

ในการดําเนินงาน 
 •  ประชาชน 
  1. ประชาชนให+ความสําคัญกับการมีส�วนร�วม การสร+างจิตสํานึก และการเข+าร�วม

ในการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลสนวน 
  2. ประชาชนเข+ามามีส�วนร�วมทางการเมืองมากข้ึน ทําให+การปฏิบัติงานของ

องค�การบริหารส�วนตําบลสนวนทํางานได+สะดวกยิ่งข้ึน 
  3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ

องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน 
 2. อะไรบ�างท่ีเปFนจุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองค�กรมีอยู�และอยากรักษาไว�ต�อไปหรือมุ�งเน�น
ให�ดีย่ิงๆ ข้ึน   
 •  จุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองค�กรมีอยู� 
    1. บุคลากรมีความรู+ ความเชี่ยวชาญในหน+าท่ีในด+านต�าง ๆ เช�น การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลเสม็ดใต+ การเงิน การคลัง ระเบียบและ
กฎหมาย การนิเทศงาน 
    2. การเป$นหน�วยงานท่ีได+รับการยอมรับในบทบาทการส�งเสริมความรู+ด+านการ
ปกครองท+องถ่ิน ให+แก�ประชาชน 
    3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท+องถ่ินให+ความรู+แก�ข+าราชการกรมและพนักงาน
ท+องถ่ิน และเป$นท่ียอมรับจากองค�กรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
    4. มีเครือข�ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
    5. มีข+อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน+าท่ีไว+อย�างชัดเจน 
    6. ผู+บริหารให+ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
    7. มีการพัฒนาความรู+ของบุคลากรในหลายๆด+าน เช�น การศึกษาอบรมในหลักสูตร
ต�างๆ การให+ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
    8. เป$นหน�วยงานท่ีมีพ้ืนฐานการทํางานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีสร+างสรรค� 
สามารถสร+างความเปลี่ยนแปลงให+กับองค�กรได+ 
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    9. มีข+อมูลข�าวสารเก่ียวกับองค�กรปกครองส�วนท+องถ่ินมากกว�าหน�วยงานอ่ืน 
    10. ข+าราชการมีความรู+ ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทํางานได+หลายตําแหน�ง 
   • ส่ิงท่ีมุ�งเน�น  
    1. การเป$นองค�กรหลักในการส�งเสริมพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
    2. เป$นหน�วยงานท่ีค�อนข+างมีความคล�องตัวสูง เป$นองค�กรขนาดเล็กท่ีง�ายต�อการ
ปรับเปลี่ยน 
    3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข�ายท่ัวประเทศ 
  
 3. อะไรบ�างท่ีเปFนส่ิงท�าทายหรือส่ิงท่ีต�องปรับปรุงเพ่ือให�การบริหารงานขององค�กร
ประสบผลสําเร็จตาม เป1าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 
  1. การส�งเสริมการจัดการความรู+ขององค�กร 
  2. พัฒนาบุคลากรให+มีความรอบรู+ในภารกิจของหน�วยงานและสามารถทํางาน
ทดแทนกันได+ 
  3. สร+างผู+บริหารทุกระดับให+เป$นผู+นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรับเปลี่ยน
ทัศนคติวิสัยทัศน� ของบุคลากรในองค�กรให+พร+อมรับต�อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  4. พัฒนาความรู+เฉพาะด+านอย�างเป$นระบบและต�อเนื่อง 
  5. การสร+างองค�กรให+ “จิ๋วแต�แจ�ว” เช�น การสร+างบุคลากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให+มี
คุณภาพ 
  6. การสร+างระบบเครือข�ายสารสนเทศและระบบฐานข+อมูลให+ครอบคลุมและง�าย
ต�อการเข+าถึงและการนําไปใช+ 
ประโยชน� 
  7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปร�งใส ตรวจสอบได+ 
  8. มีการพัฒนาข+าราชการอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือให+สอดคล+องกับสภาพการณ�ท่ี
เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน� 
  9. การสร+าง Service Mind ให+บุคลากร “ยิ้มแย+มแจ�มใส เต็มใจให+บริการ ประสาน
ประโยชน�” 
  10. สร+างและพัฒนาข+าราชการให+มีความสามารถสูง เป$นมืออาชีพ 
  11. สร+างจิตสํานึกให+ข+าราชการในทุกระดับเป$นข+าราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  12. จัดสภาพแวดล+อมการทํางาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมให+กับบุคลากรเพ่ือ
เป$นแรงจูงใจในการทํางาน 
  13. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีได+รับ 
 4. อะไรท่ีหน�วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แต�ไม�ได�ทําในช�วงท่ีผ�านมา
หรือท�าน คาดหวังให�หน�วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 

1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2. พัฒนาศักยภาพของผู+บริหารอย�างต�อเนื่องเพ่ือให+มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

การทํางาน 
3. ผลักดันให+เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช+

ระบบคุณธรรม  ในการบริหารงานบุคคล 
4. มีการเผยแพร�ข+อมูล ข�าวสาร ด+านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ�านช�องทางต�างๆ 

อย�างสมํ่าเสมอ  และเป$นป7จจุบัน 
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5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร�ความรู+เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลสมัยใหม�ท่ีสอดคล+องกับแนวโน+มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

6. มีการจัดทําฐานข+อมูลบุคคลท่ีถูกต+อง ทันสมัย โดยท่ีข+าราชการสามารถ
ตรวจสอบข+อมูลได+ด+วยตนเองผ�านเครือข�ายระบบอินเตอร�เน็ต 

7. การกําหนดเส+นทางความก+าวหน+าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผน
ไว+ล�วงหน+า 

8. สร+างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค�าตอบแทน การเลื่อนตําแหน�ง การแต�งต้ัง (ย+าย) 
การอบรมศึกษาดูงาน 

9. มีการกําหนดเส+นทางความก+าวหน+าอย�างชัดเจน เพ่ือสร+างหลักประกันและ
แรงจูงใจให+แก�บุคลากร 

10. สร+างผู+บริหารให+เป$นผู+นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11. การรักษาคนในองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพให+อยู�กับหน�วยงาน (Retention) 
12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช�น เรื่องเงินโบนัส 
13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล+องกับหลักสมรรถนะ (competency) 

อย�างชัดเจนและเพียงพอ 
14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร�งใส ตรวจสอบได+ 

4.1.2 จากการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ�อน ประเด็นท+าทาย ความคาดหวังแล+วจึงได+กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร�การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. การสร+างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู+และพัฒนาตนเองสู�
ความเป$นเลิศ 

2. การพัฒนาสภาพแวดล+อมท่ีเอ้ือต�อการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให+มีความรู+ ความเข+าใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี 
4. พัฒนาองค�กรให+เป$นองค�กรแห�งการเรียนรู+ 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให+มีประสิทธิภาพ 
6. การส�งเสริมคุณภาพชีวิตข+าราชการ 
7. การสรรหา บรรจุ แต�งต้ัง บุคลากรให+เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. การพัฒนาระบบฐานข+อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด+านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด+านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล+อม 

อย�างเป$นระบบและต�อเนื่อง 
10. การสร+างความก+าวหน+าในสายอาชีพ 
11. การพัฒนาศูนย�ช�วยเหลือวิชาการให+เป$นศูนย�การบริหารจัดการความรู+ 
12. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให+เหมาะสมกับภารกิจ 
13. การพัฒนาระบบสร+างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว+ 
14. การพัฒนาภาวะผู+นําให+กับข+าราชการ 
15. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให+ตรงกับสมรรถนะ

ประจําตําแหน�ง 
16. พัฒนาระบบสร+างแรงจูงใจและสร+างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม 

ความจําเป$นในการเรียนรู+ และพัฒนาตนเองสู�ความเป$นเลิศ 
17. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ� วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให+ชัดเจน 
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18. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค�กรโดยเน+นการ
ทํางานเป$นทีม  และการเป$นหุ+นส�วนทางยุทธศาสตร�กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง 

19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให+บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20. พัฒนาระบบเครือข�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21. สร+างระบบ Logistic เพ่ือให+การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22. สนับสนุนให+องค�กรปกครองส�วนท+องถ่ิน ดําเนินการตามมาตรฐานการ

จัดบริการ 
23. พัฒนาบุคลากรให+มีความรู+ ความเข+าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรม

ส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหม�ให+มีสมรรถนะตรงกับงานในหน+าท่ีท่ีรับผิดชอบและ
งานภารกิจอย�างมืออาชีพ 

24. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในส�วนของเครื่องมือ วิธีการ 
และผู+ประเมิน เพ่ือให+สามารถให+สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย�างแท+จริง 

25. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให+ชัดเจน 
26. สร+างสภาพแวดล+อมต�อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนา

ระบบการทํางาน และบรรยากาศของการทํางานแบบมีส�วนร�วม การทํางานเป$นทีม การทํางานอย�างมีความสุข และ
งานบรรลุผล 

27. พัฒนาหน�วยงานให+เป$นองค�กรแห�งการเรียนรู+ บริหารจัดการความรู+ (KM) 
คลังข+อมูลความรู+และนําเทคโนโลยีมาใช+สร+างเครือข�ายแห�งการเรียนรู+ 

28. การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให+เหมาะสม 
29. การสร+างวัฒนธรรมองค�กรให+ทํางานแบบมีส�วนร�วม 

    ประกอบกับข+อมูลท่ีงานการเจ+าหน+าท่ี ได+ดําเนินการระดมความคิดเห็นจาก
ผู+บริหาร พนักงานส�วนตําบล ลูกจ+างประจํา และพนักงานจ+าง ในการประชุมประจําเดือน ซ่ึงผลการระดม
ความ คิดเห็นมีประเด็นท่ีคล+ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข+างต+น 

การวิเคราะห�แรงเสริมแรงต+าน เพ่ือมุ�งสู�ผลสัมฤทธิ์ท่ีต+องการของ ประเด็นยุทธศาสตร� 
และการกําหนดเปDาประสงค�เชิงกลยุทธ� 
ประเด็นยุทธศาสตร� 1 : การสร�างความก�าวหน�าในสายอาชีพ 

 
 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1. ผู+บังคับบัญชาให+ความหวังและสนับสนุน 1. การจํากัดงบประมาณด+านการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม� 2. ระเบียบกฎหมายไม�เอ้ืออํานวยในการสร+าง 

ความก+าวหน+า 
3. นโยบายรัฐบาล 
 

3. โครงสร+างการบริหารงานของ สถ. 
4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 
5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรู+ทักษะ สมรรถนะ 
เฉพาะตําแหน�ง 

6. ขาดฐานข+อมูลอัตรากําลังท่ีเป$นป7จจุบัน 

1๕ 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 2 : การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให�เหมาะสมกับภารกิจ 

 

 
 
 
 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทําฐานข+อมูลอัตรากําลังให+เป$นป7จจุบัน 1. จัดทําแผนสร+างเส+นทางความก+าวหน+าให+ 

ชัดเจน (Career Path) 
2. มีระบบสร+างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสร+าง 
ความก+าวหน+าในอาชีพ 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําฐานข+อมูลบุคคลให+ถูกต+อง เป$นป7จจุบัน
  

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข+อมูล 
บุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสร+างและอัตรากําลังให+เหมาะสม
กับข+อเท็จจริงในป7จจุบัน  

2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร+าง 
และอัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสร+างเส+นทางความก+าวหน+าให+ 
ชัดเจน (Career Path)  

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร+าง 
เส+นทางความก+าวหน+า 

4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู+ ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน  

4. ร+อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ 
ประจําตําแหน�ง 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1. ผู+บริหารระดับสูงให+ความสําคัญกับการ 
วางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง 
ให+เหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจํากัดด+านอัตรากําลังจากการปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพร+อมท่ีจะยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถ�ายโอน 
ภารกิจให+องค�กรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
 
3. บุคลากรท่ีมีความรู+ ความสามารถ โอน (ย+าย) ไปอยู�
องค�กรปกครองส�วนท+องถ่ินหรือหน�วยงานท่ีมี
ความก+าวหน+ามากกว�า 
4. อัตรากําลังไม�เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
งานท่ีได+รับมอบหมาย 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. เพ่ิมอัตรากําลังผู+ปฏิบัติงานตามภารกิจการถ�าย
โอน 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ีสอดคล+อง 
กับความเป$นจริงตามภารกิจหน+าท่ี 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให+ 
เป$นไปตามกรอบท่ีกําหนด 

2. จัดให+มีกระบวนการสร+างและปรับวัฒนธรรม การ
ทํางานของบุคลากรให+สอดคล+องกับการ 
บริหารราชการแนวใหม� 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 3 : การพัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. สร+างและปรับกระบวนทัศน� วัฒนธรรมในการ 
ทํางานของบุคลากรให+สอดคล+องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม�และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเร็จในการสร+างและปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน� วัฒนธรรมในการทํางานให+ 
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

2. มีการสรรหาและบรรจุแต�งต้ังท่ีสอดคล+องกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม� โดย คํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2. ร+อยละของบุคลากรท่ีได+รับการสรรหาและ บรรจุ
แต�งต้ังท่ีสอดคล+องกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม� โดยคํานึงถึง วัฒนธรรม 
ความคิดของบุคลากร 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1.ผู+บริหารและบุคลากรของ สถ. ให+ความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรู+และทักษะในการนําไปใช+ 

ในการปฏิบัติงาน 
2. มีการบริหารงานโดยใช+ข+อมูลสารสนเทศเป$น
เครื่องมือในการตัดสินใจ 

2. ขาดการสนับสนุนด+านงบประมาณอย�าง 
เพียงพอ 
3. ต+องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ต+องพัฒนาความรู+ทักษะด+าน IT อย�างเป$นระบบ
และต�อเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
ส�งเสริมตามความต+องการด+าน ITของบุคลากร 
 

2. ต+องให+การสนับสนุนด+านงบประมาณอย�าง 
เพียงพอ 

2. ผู+บริหารต+องให+ความสําคัญและผลักดันให+เกิด ระบบ
ฐานข+อมูลสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช+ 
ประโยชน�ได+อย�างแท+จริง 

3. รัฐบาลต+องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานข+อมูลสารสนเทศให+ 
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 
 

4. กําหนดให+ความรู+ ความสามารถด+าน เทคโนโลยี
และสารสนเทศเป$นส�วนหนึ่งของ 
สมรรถนะของทุกตําแหน�ง 

4. การจัดทําฐานข+อมูลกลางในด+านการ บริหารงาน
บุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช+ 
ข+อมูล 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาความรู+และทักษะด+าน IT ของบุคลากร
กองการเจ+าหน+าท่ีอย�างเป$นระบบและต�อเนื่อง 

1. ร+อยละของบุคลากรกองการเจ+าหน+าท่ีท่ีได+รับ 
การพัฒนาความรู+และทักษะด+าน IT 
 

2. จัดทําฐานข+อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร+อยละของข+อมูลสารสนเทศท่ีได+รับการจัดทํา เป$น
ฐานข+อมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร� 4 : พัฒนาผู�บริหารให�มีภาวะผู�นํามีวิสัยทัศน� และพฤติกรรมของผู�บริหารยุคใหม� 
ท่ีให�ความสําคัญกับบุคลากรผู�ปฏิบัติงานควบคู�กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร� 5 : การส�งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

  
 
 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝ{กอบรมสําหรับผู+บริหารท่ี
หลากหลาย ท้ังโครงการภายในและภายนอก 
รวมท้ังโครงการศึกษาดูงานต�าง ๆ 

1. ผู+บริหารบางส�วนท่ีเข+ารับการฝ{กอบรมไม�ค�อย 
ให+ความสําคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา  Competency 
ของตนเอง 

2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยให+ความสําคัญกับการดําเนินการ ตาม
ยุทธศาสตร�ของกรมฯ อย�างสมํ่าเสมอ 

2. หลักสูตรการฝ{กอบรมไม�ค�อยเหมาะสม/ไม�ค�อย
น�าสนใจ 
 
3. ยังไม�มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผู+นํา วิสัยทัศน� และพฤติกรรมของผู+บริหารอย�างเป$น
รูปธรรม 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดให+มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผู+นําการพัฒนาภาวะผู+นํา วิสัยทัศน� 
ระบบและต�อเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร+างผู+นําให+มี 
คุณลักษณะของผู+บริหารยุคใหม� 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
เป$นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู+นําและ
ผู+ปฏิบัติงานควบคู�กันไป 

2. มีระบบประเมินผลผู+บริหารท่ีเข+ารับการ ฝ{กอบรมว�า
มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝ{กอบรมให+ตรงกับ Competency ท่ี 
จําเป$นและต+องการในการเป$นผู+บริหาร 

3. มีระบบการประเมินผู+บริหาร โดยให+ผู+ท่ี เก่ียวข+อง 
เช�น ผู+ใต+บังคับบัญชา เพ่ือน 
ร�วมงานเป$นผู+ประเมิน 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาผู+บริหารให+มีภาวะผู+นํา มีวิสัยทัศน�
อย�างเป$นระบบและต�อเนื่อง 

1. ร+อยละของผู+บริหารท่ีได+รับการพัฒนา 

2. จัดให+มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
พัฒนาภาวะผู+นําและผู+ปฏิบัติงานควบคู�กันไป 

2. จํานวนบุคลากรกองการเจ+าหน+าท่ีท่ีได+รับการ 
สอนงาน 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1. รัฐบาลให+การส�งเสริมโดยกําหนดให+เป$น 1.ระเบียบปฏิบัติของข+าราชการในบางเรื่องไม�เหมาะสม

ก�อให+เกิดความไม�เป$นธรรมกับข+าราชการ 
2. ผู+บริหารและบุคลากรให+ความสําคัญ 2. ป7ญหาหนี้สินของข+าราชการ 

3. ขาดงบประมาณ 
4. การจัดสวัสดิการไม�ตรงกับความต+องการของ
ข+าราชการ เนื่องจากไม�มีการสํารวจความ 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 6 : การพัฒนาระบบสร�างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว�กับหน�วยงาน 

 

 
 
 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1.วางแผนใช+งบประมาณเพ่ือการส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิตข+าราชการอย�างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
 

2. สร+างค�านิยมให+ข+าราชการโดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช+เป$นแนวทางในการ
ดํารงชีวิต 

2. กําหนดให+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป$นนโยบาย
เน+นหนักให+นําไปปฏิบัติอย�างรูปธรรม 

3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต+องการของ 
ข+าราชการต�อการจัดสวัสดิการต�าง ๆ 

3. คณะทํางานด+านสวัสดิการข+าราชการ ควรมีตัวแทน
จากทุกฝ~าย เช�น ผู+บริหาร  ระดับสูงผู+บริหารสํานัก/กอง
ตัวแทนท+องถ่ินจังหวัดต+นเป$น 4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของข+าราชการให+

สอดคล+องกับความต+องการของข+าราชการ รวมท้ัง
มีการประเมินผลเป$นระยะอย�างสมํ่าเสมอ 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให+ 
สอดคล+องกับความต+องการของบุคลากร 
รวมท้ังมีการประเมินผลเป$นระยะอย�างสมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ 
บุคลากรกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน 

2. การส�งเสริมและสนับสนุนให+นําหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช+ในการทํางานและดํารงชีวิต 

2. ระดับความสําเร็จในการส�งเสริมและสนับสนุน ให+นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช+ใน 
การทํางานและดํารงชีวิต  

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู+บริหารระดับสูงของกรมส�งเสริม
การปกครองท+องถ่ินให+การสนับสนุน 

1. ความไม�ชัดเจนในความก+าวหน+าของ ข+าราชการ เช�น 
การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
ตําแหน�งของบุคลากร 

2. มีระบบสร+างแรงจูงใจให+บุคลากรทํางานกับ
หน�วยงาน 

2. การจัดสวัสดิการยังไม�เท�าเทียมและเหมาะสม 

3. ทัศนคติเดิมๆ ของข+าราชการท่ีว�างานราชการ มี
ค�าตอบแทนน+อย ไม�เหมาะสม จึงทําให+ 
อยากย+ายไปสู�หน�วยงานท่ีค�าตอบแทนดีกว�า 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีต�อเนื่องชัดเจน 1. นโยบายของผู+บริหารระดับสูงต+องมีความ 

ต�อเนื่องชัดเจน 
2. การจัดงบประมาณและสร+างแรงจูงใจอ่ืนเก่ียว
สวัสดิการให+มีความเหมาะสมเท�าเทียม 

2. ทําระบบสร+างแรงจูงใจให+มีความชัดเจน เป$นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู+ให+ตรงกับสาย
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม�อย�าง
ต�อเนื่องงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม�
อย�างต�อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 7 : การเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม ให�แก�ข�าราชการกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน 

  

 
 
 
 

 

 
 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการรักษาไว+ซ่ึงข+าราชการท่ีมีสมรรถนะ
สูง เช�น Talent Management 

1. ร+อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ 
สามารถรักษาไว+ได+ 

2. มีระบบสร+างแรงจูงใจในการทํางานให+มีความ
ชัดเจนและเป$นรูปธรรม 

2. ระดับความสําเร็จของการสร+างระบบสร+าง 
แรงจูงใจในการทํางาน 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1. ผู+บริหารและบุคลากรให+ความสําคัญ 1. บุคลากรต�อต+านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการด+านการปDองกัน ปราบปรามการ 
ทุจริตและโครงการด+านการส�งเสริมจริยธรรมของ
ข+าราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร+างคุณธรรมยังใช+ วิธีการ
เดิมๆ ทําให+ไม�น�าสนใจ 

3. มีการจัดส�งข+าราชการเข+าร�วมการอบรมกับ
หน�วยงานอ่ืนอย�างสมํ่าเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 
องค�ความรู+ขององค�กร 

4. มีการประกาศค�านิยมการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรของกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
อย�างชัดเจน 
5. ค�านิยมในการทํางานของผู+ใต+บังคับบัญชา 
6. ไม�มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม 
คุณธรรมของข+าราชการ 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด+านคุณธรรม จริยธรรม 
ให+มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายยิ่งข้ึน 

2. จัดให+มีระบบการประเมินผลด+านการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย�างเป$นรูปธรรม 

2. ส�งเสริมและประชาสัมพันธ�ให+บุคลากรเข+าใจ และ
ปฏิบัติตามค�านิยมของกรม 
 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. มีการสร+างมาตรฐานความโปร�งใสในการ 
บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลให+มีความโปร�งใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน 
จริยธรรมของกรม 

3. ส�งเสริมและประชาสัมพันธ�ให+บุคลากรเข+าใจ
และปฏิบัติตามค�านิยมของกรม 

3. ร+อยละของบุคลากรท่ีเข+าใจและปฏิบัติตาม 
ค�านิยมของกรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให�ตรงกับสมรรถนะ
ประจําตําแหน�ง 

 

 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
แนวใหม�เปzดโอกาสให+ดําเนินการได+ 

1. ยังไม�ได+ดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของ สถ. และสมรรถนะประจําตําแหน�ง 
(Function Competency) ตามการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม� 

2. ผู+บังคับบัญชาและบุคลากรในหน�วยงานให+
สําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม� 

2. แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรบุคคลความ 
สถ. พ.ศ.2549 -2553 ไม�สอดคล+องกับสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) ของ สถ.และสมรรถนะ
ประจําตําแหน�ง (Function Competency) ท่ีมีการ
เปลี่ยน แปลงตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม� 
3. บุคลากรในหน�วยงานยังไม�เข+าใจระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม� เช�นการประเมิน
สมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป$นต+น 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ 
สถ. และสมรรถนะประจําตําแหน�งท่ีสอดคล+อง กับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม�โดย
เปzดโอกาสให+ข+าราชการมีส�วนร�วมในการจัดทํา 

1. ประชาสัมพันธ�และจัดอบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม� 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให+สอดคล+องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหน�งท่ี
กําหนด โดยเปzดโอกาสให+ข+าราชการมีส�วนร�วมใน
การปรับปรุง 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะประจําตําแหน�งท่ีสอดคล+องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม� 
 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจําตําแหน�งท่ีสอดคล+องกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม� 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ 
ศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธ�และจัดอบรมสัมมนาการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม�ให+บุคลากรใน
หน�วยงาน 

3. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ�และ การจัด
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม� 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 9 : พัฒนาองค�กรให�เปFนองค�กรแห�งการเรียนรู� 

  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 10 : การพัฒนาภาวะผู�นําให�กับข�าราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1. เป$นองค�กรท่ีมีความรู+ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค�กรให+เป$น 
องค�กรแห�งการเรียนรู+ 

2. ผู+บริหารให+การสนับสนุน 2. ขาดการรวบรวมองค�ความรู+ให+เป$นระบบ 
เป$นหมวดหมู� 
3. บุคลากรขาดความสนใจ 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรู+เพ่ือเป$นแนวทางใน
การพัฒนาองค�กรให+เป$นองค�กรแห�งการเรียนรู+ 

1. สนับสนุนให+เกิดการเรียนรู+ของบุคลากรท้ังท่ี 
เป$นทางการและไม�เป$นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองค�ความรู+ท่ีกระจัดกระจายอยู� 
ตามสํานัก/กอง และบุคคลให+เป$นระบบเป$น
หมวดหมู� 
3. ประชาสัมพันธ�องค�ความรู+และช�องทางการ
เข+าถึงองค�ความรู+ 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. หน�วยงานมีแผนการจัดการความรู+ 1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ 

ความรู+ 
2. องค�ความรู+ท่ีกระจัดกระจายอยู�ได+รับการ 
รวบรวม 

2. จํานวนองค�ความรู+ท่ีได+รับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร�องค�ความรู+ท่ีได+รวบรวมแล+วให+กับ
บุคลากรอ่ืนได+เรียนรู+ด+วย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร�องค�ความรู+ 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน   แรงต�าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรู+ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 
2. ผู+บริหารให+ความสนใจและสนับสนุน 2. อํานาจการตัดสินใจยังอยู�ท่ีระดับผู+บริหารเป$น 

ส�วนใหญ� 
3. มีหลักสูตรการฝ{กอบรมท่ีเก่ียวข+องกับการ สร+าง
ภาวะผู+นําไม�เพียงพอและไม�ท่ัวถึง 
บุคลากรทุกกลุ�ม 

ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือลดแรงต�าน ส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให+บุคลากรได+ 

แสดงออกและกล+าตัดสินใจ 2. สร+างหลักสูตรการฝ{กอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู+นําให+กับข+าราชการ 
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สรุปปMจจัยหลักแห�งความสําเร็จเพ่ือกําหนดเปFนเป1าประสงค�เชิงกลยุทธ� 
ประเด็นยุทธศาสตร� ปMจจัยหลักแห�งความสําเร็จ เป1าประสงค� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1  
การสร+างความก+าวหน+า
ใน สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานข+อมูลให+เป$นป7จจุบัน 
2. จัดทําแผนสร+างความก+าวหน+า (Career 
Path) ให+ชัดเจน 
3. มีระบบสร+างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือ 
สร+างความก+าวหน+าในอาชีพ 

1. จัดทําฐานข+อมูลบุคคลให+ถูกต+อง 
เป$นป7จจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร+างและอัตรากําลัง 
ให+เหมาะสมกับข+อเท็จจริงในป7จจุบัน 
3. จัดทําแผนสร+างความก+าวหน+า 
(Career Path) ให+ชัดเจน 
4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ ความรู+  
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2  
การวางแผนอัตรากําลัง 
และปรับอัตรากําลังให+ 
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผู+ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
การถ�ายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให+ 

เป$นไปตามกรอบท่ีกําหนด 
3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ี 

สอดคล+องกับความเป$นจริงตามภารกิจหน+าท่ี  
4. จัดให+มีกระบวนการสร+างและปรับ 

วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรให+ 
สอดคล+องกับการบริหารราชการแนวใหม� 

1 . สร+างและปรับกระบวนทัศน� 
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร 
ให+สอดคล+องกับการบริหารราชการ 
แนวใหม�และเหมาะสมกับภารกิจ 
2. มีการสรรหาและบรรจุแต�งต้ังท่ี 
สอดคล+องกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคลแนวใหม� โดย 
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ 
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 
การพัฒนาระบบฐานข+อมูล 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด+านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ต+องพัฒนาความรู+ด+าน IT อย�างเป$นระบบ 
และต�อเนื่อง 
2. ต+องให+การสนับสนุนด+านงบประมาณ อย�าง
เพียงพอ 
3. รัฐบาลต+องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กําหนดให+ความรู+ ความสามารถ ด+าน 
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป$นส�วนหนึ่งของ 
สมรรถนะของทุกตําแหน�ง 
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน 
และส�งเสริมตามความต+องการด+าน IT ของ 
บุคลากร 
6. ผู+บริหารต+องให+ความสําคัญและผลักดัน ให+
เกิดระบบฐานข+อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ 
นํามาใช+ประโยชน�ได+อย�างแท+จริง 
 

1. พัฒนาความรู+ด+านทักษะ IT ของ 
บุคลากรกองการเจ+าหน+าท่ีอย�างเป$น 
ระบบและต�อเนื่อง 
2. จัดทําฐานข+อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด+านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เป1าประสงค� ตัวช้ีวัด 
1. มีการฝ{กอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู+นํา
ให+กับข+าราชการ 

1. มีการฝ{กอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู+นํา 
ให+กับข+าราชการ อย�างน+อย 1 โครงการ 

2. การส�งบุคลากรเข+ารับการฝ{กอบรมการพัฒนา
ภาวะผู+นําให+กับข+าราชการ 

2. ร+อยละของผู+ผ�านการฝ{กอบรมการพัฒนาภาวะ 
ผู+นํา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร� ปMจจัยหลักแห�งความสําเร็จ เป1าประสงค� 
 7. จัดทํามาตรฐานของฐานข+อมูลสารสนเทศ 

ให+ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทําฐานข+อมูลกลางในด+านการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช+ 
ข+อมูล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 
พัฒนาผู+บริหารให+มี
ภาวะผู+นํามีวิสัยทัศน� 
และพฤติกรรมของ
ผู+บริหารยุค ใหม�ท่ีให+
ความสําคัญกับบุคลากร
ผู+ปฏิบัติงานควบคู� กับ 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

1. จัดให+มีระบบการประเมินผล การพัฒนา 
ภาวะผู+นํา วิสัยทัศน� อย�างเป$นระบบและ 
ต�อเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือเป$นแนวทางในการพัฒนา ภาวะผู+นํา และ
ผู+ปฏิบัติงานควบคู�กันไป 
3. จัดการฝ{กอบรมให+ตรงกับ Competency 
ท่ีจําเป$นและต+องการในการเป$นผู+บริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร+างผู+นํา 
ให+มีคุณลักษณะของผู+บริหารยุคใหม� 
5. มีระบบการประเมินผลผู+บริหารท่ีเข+ารับ 
การฝ{กอบรมว�ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน เพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู+บริหาร โดยให+ผู+ท่ี 
เก่ียวข+อง เช�น ผู+ใต+บังคับบัญชา เพ่ือน 
ร�วมงาน เป$นผู+ประเมิน 

1. การพัฒนาผู+บริหารให+มีภาวะผู+นํา  
มีวิสัยทัศน�อย�างเป$นระบบและต�อเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู+นําและ 
ผู+ปฏิบัติงานควบคู�กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 
การส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผนงานใช+งบประมาณเพ่ือการ 
ส�งเสริมคุณภาพชีวิตข+าราชการอย�างประหยัด 
และมีประสิทธิภาพ 
2. สร+างค�านิยมให+ข+าราชการโดยนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช+เป$นแนว 
ทางการดํารงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต+องการของ 
ข+าราชการต�อการจัดสวัสดิการต�างๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของข+าราชการให+ 
สอดคล+องกับความต+องการของข+าราชการ 
รวมท้ังมีการประเมินผลเป$นระยะอย�าง 
สมํ่าเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
6. กําหนดให+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป$น 
นโยบายเน+นหนักให+นําไปปฏิบัติอย�างเป$น 
รูปธรรม 
7. คณะทํางานด+านสวัสดิการข+าราชการของ 
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ~าย เช�น ผู+บริหาร 
ระดับสูง ผู+บริหารสํานัก/กอง ท+องถ่ินจังหวัด 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลกรให+สอดคล+องกับความต+องการ 
ของบุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผล 
เป$นระยะอย�างสมํ่าเสมอ 
2. การส�งเสริมและสนับสนุนให+นํา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช+ใน 
การทํางานและดํารงชีวิต 
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 ประเด็นยุทธศาสตร� ปMจจัยหลักแห�งความสําเร็จ เป1าประสงค� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 
การพัฒนาระบบสร+าง 
แรงจูงใจเพ่ือรักษา 
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
สูงไว+กับหน�วยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีต�อเนื่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร+างแรงจูงใจ อ่ืน 
เก่ียวกับสวัสดิการให+มีความเหมาะสม เท�าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู+ ให+ตรง 
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว 
ใหม�อย�างต�อเนื่อง 
4. นโยบายของผู+บริหารระดับสูงต+องมีความ 
ต�อเนื่องชัดเจน 
5. สร+างระบบสร+างแรงจูงใจให+มีความ 
ชัดเจนและเป$นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไว+ซ่ึงข+าราชการท่ี 
มีสมรรถนะสูง เช�น Talent 
Management 
2. มีระบบสร+างแรงจูงใจให+มีความ 
ชัดเจนและเป$นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 7 
การเสริมสร+างคุณธรรม 
จริยธรรมให+แก�พนักงาน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของ บุคคล
ในการทํางาน 
2. จัดให+มีระบบการประเมินผลด+านการ 
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย�างเป$นรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ 
บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด+าน คุณธรรม 
จริยธรรม ให+มีประสิทธิภาพและมี ความ
หลากหลายยิ่งข้ึน 
5. ส�งเสริมและประชาสัมพันธ�ให+บุคลากร 
เข+าใจและปฏิบัติตามค�านิยมขององค�กร 

1. มีการสร+างมาตรฐานความโปร�งใส 
ในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม 
ของบุคลากรกรมส�งเสริมการปกครอง 
ท+องถ่ิน 
3. ส�งเสริมและประชาสัมพันธ�ให+ 
บุคลากรเข+าใจและปฏิบัติตามค�านิยม 
ของกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 8 
การบริหารทรัพยากร 
บุคคลและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลให+ตรง
กับ สมรรถนะประจํา
ตําแหน�ง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ประจําตําแหน�ง 
2. บุคลากรในหน�วยงานยอมรับ ในระบบการ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา 
ตําแหน�งท่ีสอดคล+องกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม� 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร� การ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
3. มีการประชาสัมพันธ�และจัดอบรม 
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหม�ให+บุคลากรใน 
หน�วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 9 
พัฒนาองค�กรให+เป$น 
องค�กรแห�งการเรียนรู+ 

1. บุคลากรในหน�วยงานมีทัศนคติท่ีรักการ 
เรียนรู+ 
2. มีแผนการจัดการความรู+ 
3. รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพร� 
องค�ความรู+  

1. หน�วยงานมีแผนการจัดการความรู+ 
2. องค�ความรู+ท่ีกระจัดกระจายอยู� 
ได+รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร�องค�ความรู+ท่ีได+ 
รวบรวมแล+วให+กับบุคลากรอ่ืนได+ 
เรียนรู+ด+วย 
 

 

25 



  
 ประเด็นยุทธศาสตร� ปMจจัยหลักแห�งความสําเร็จ เป1าประสงค� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี10 
การพัฒนาภาวะผู+นํา
ให+กับข+าราชการ 

1. มีหลักสูตรการสร+างภาวะผู+นําให+กับ 
ข+าราชการท่ีเหมาะสมและเปzดโอกาสให+ 
ข+าราชการในหน�วยงานได+เข+ารับการอบรม 
อย�างท่ัวถึง 
2. ผู+บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดี 
ส�งบุคลากรในสังกัดเข+ารับการอบรม 

1. มีการฝ{กอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา 
ภาวะผู+นําให+กับข+าราชการ 
2. การส�งบุคลากรเข+ารับการฝ{กอบรม 
การพัฒนาภาวะผู+นําให+กับข+าราชการ 
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แผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค�การบริหารส�วนตําบลสนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร�มการจัดทําแผนกลยุทธ�ด�านการบริหารงานบุคคล 
วิสัยทัศน� ประเด็นยุทธศาสตร� 

“อบต.สนวนน�าอยู� มีความรู+คู�คุณธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจ
มั่นคง ชุมชนเข็มแข็ง” 

1. การสร+างความก+าวหน+าในสายอาชีพ 
2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให+เหมาะสมกับภารกิจ 
3. การพัฒนาระบบฐานข+อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด+านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
4. พัฒนาผู+บริหารให+มีภาวะผู+ นํา มีวิสัยทัศน� และพฤติกรรมของผู+บริหารยุคใหม�ที่ให+
ความสําคัญ กับบุคลากรผู+ปฏิบัติงานควบคู�ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
บุคลากรผู+ปฏิบัติงานควบคู�ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
5. การส�งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
6. การพัฒนาระบบสร+างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว+กับหน�วยงาน 
7. การเสริมสร+างคุณธรรม จริยธรรม ให+แก�บุคลากร 
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให+ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน�ง 
9. พัฒนาองค�กรให+เป$นองค�กรแห�งการเรียนรู+ 
10. การพัฒนาภาวะผู+นําให+กับข+าราชการ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐานให+ได+มาตรฐานและทั่วถึง 

2. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให+ดีขึ้น 

3. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 

4. ส�งเสริมให+ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนา 

5. ปรับปรุงภูมิทัศน�ภายในตําบลสนวน 
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แบบฟอร�มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ� 

แบบฟอร�มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป1าประสงค� ตัวชี้วัด  แผนงาน/โครงการ ผู�รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 ความ
สอดคล+องเชิง
ยุทธศาสตร� 

1. การปรับปรุงโครงสร+างและ
อัตรากําลัง 
ให+เหมาะสมกับข+อเท็จจริงใน
ป7จจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร+างและอัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร+างและ
อัตรากําลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห�สภาพ
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะงาน
เฉพาะตําแหน�ง 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ 
ติดตามผลในระดับต�างๆ 
2. การประสานงานกับ 
หน�วยงานที่เกี่ยวข+องเพื่อ 
รับทราบผลการ 
ดําเนินการหรือป7ญหา 
ต�างๆ 

2. จัดทําแผนสร+างเส+นทาง 
ความก+าวหน+าให+ชัดเจน 
(Career Path) 
 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สร+างเส+นทางความก+าวหน+า 
(Career Path) 
 

1. แผนงานการสร+างเส+นทาง 
ความก+าวหน+า (Career Path) 
2. โครงการการให+ทุน การศึกษา
แก�ข+าราชการ 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ 
ติดตามผลการดําเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข+อมูล 
จากหน�วยงานที่เกี่ยวข+อง 
ทั้งในกรมและหน�วยงาน 
ภายนอก 

3. จัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ประจําตําแหน�งที่สอดคล+อง กับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม� 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ  
ประจําตําแหน�งที่สอดคล+องกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม� 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ 
หลักและสมรรถนะประจํา 
ตําแหน�งที่สอดคล+องกับการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม� 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ 
ติดตามความก+าวหน+าของ 
การดําเนินการ 
2. การประเมินผลการ 
จัดทําสมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร�การ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. แผนงานปรับปรุงแผน 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล สถ. 
 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ 
ติดตามความก+าวหน+าของ 
การดําเนินการ 
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แบบฟอร�มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป1าประสงค� ตัวชี้วัด  แผนงาน/โครงการ ผู�รับผิดชอบ การติดตามผล 

   2. แผนงานการหาความ 
ต+องการในการฝ{กอบรม 
3. แผนงานการส�งเสริมให+นํา 
ความรู+และทักษะจากการอบรมมา
ใช+ในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมิน 
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร 

  

5. ประชาสัมพันธ�และจัดอบรม 
สัมมนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม�ให+
บุคลากรในหน�วยงาน 

ระดับความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ�และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม� 

1. โครงการประชาสัมพันธ�การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม� 
2. โครงการอบรมการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม� 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู+ 
หลังการอบรมสัมมนา 

6. มีการฝ{กอบรมที่เกี่ยวกับการ 
 พัฒนาภาวะผู+นําให+กับข+าราชการ 

มีการฝ{กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู+นําให+กับข+าราชการ 
อย�างน+อย 1 โครงการ 

1. แผนการสร+างหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู+นําให+กับ 
ข+าราชการ 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การนําหลักสูตรไปใช+ 
ฝ{กอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
หลังจากการนําไปใช+ 

7. การส�งบุคลากรเข+ารับการ
ฝ{กอบรมการพัฒนาภาวะผู+นํา
ให+กับข+าราชการ 

ร+อยละของผู+ผ�านการฝ{กอบรม 
การพัฒนาภาวะผู+นํา 

1. แผนการส�งบุคลากรเข+ารับ 
การอบรม 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. จํานวนผู+เข+ารับการอบรม 
2. จํานวนผู+ผ�านการอบรม 

มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 

1. จัดทําฐานข+อมูลบุคลากรให+
ถูกต+องเป$นป7จจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
ฐานข+อมูลบุคลากร 
 

1. โครงการจัดทําฐานข+อมูล 
บุคลากร กรมส�งเสริมการ 
ปกครองท+องถิ่น 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน�วยงาน 
ที่เกี่ยวข+อง เช�น กลุ�ม 
งาน/ฝ~าย ในกองการ 
เจ+าหน+าที่ บริษัทที่ปรึกษา 
2. การประเมินผลความ 
ถูกต+องของระบบ 
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 แบบฟอร�มรายการแผนงาน/โครงการ 
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 2. จัดทําฐานข+อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด+านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ร+อยละของข+อมูลสารสนเทศที่ 
ได+รับการจัดทําเป$นฐานข+อมูล 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด+าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานข+อมูลสาร 
สนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานด+านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร�ข+อมูล 
ข�าวสารด+านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลผ�านช�อง ทางที่ 
หลากหลาย เช�น การโทรศัพท� 
แจ+งข+อมูลข�าวสาร การส�ง 
ข+อความเพื่อแจ+งข+อ มูลที่จําเป$น 
เร�งด�วน การจัดทําวารสารข�าว 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ 
เผยแพร�ข+อมูลผ�านทางเว็บไซด� 
3. โครงการจัดทําคู�มือการ 
บริหาร งานบุคคลของ 
ข+าราชการ สถ. 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน�วยงาน 
ที่เกี่ยวข+องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและ 
พัฒนาระบบ 

3. มีการสรรหาและบรรจุ
แต�งตั้งที่สอดคล+องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม� โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม 
ความคิดของบุคลากร 
 

ร+อยละของบุคลากรที่ได+รับการ 
สรรหาและบรรจุแต�งตั้งที่ 
สอดคล+องกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม� โดย 
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ 
บุคลากร 
 
 
 

1. แผนงานการสรรหาและ 
บรรจุแต�งตั้งที่สอดคล+องกับการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม� 
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด 
ของบุคลากร 
 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน�วยงาน 
ที่เกี่ยวข+องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและ 
พัฒนาระบบ 
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มิติที่ 3 
ประสิทธิผล 
ของการบริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 

1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรู+ทักษะ สมรรถนะในการ
ทํางาน 

ร+อยละความสําเร็จของการจัดทํา 
สมรรถนะประจําตําแหน�ง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ 
ประจําตําแหน�ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห� 
กลุ�มงาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
การบริหารงานบุคคลของ 
สํานักงานท+องถิ่นจังหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร 
งานบุคคลของสํานักงาน 
ท+องถิ่นจังหวัด สํานักงาน 
ท+องถิ่นอําเภอ 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหน�วยงาน 
ที่เกี่ยวข+องเพื่อติดตามผล 
การดําเนินการ 
2. การสัมภาษณ�ความ 
คิดเห็นของผู+ที่เกี่ยวข+อง 
เพื่อเก็บรวบรวมข+อมูล 
3. การนิเทศงาน 

2. การสร+างและปรับกระบวน
ทัศน�วัฒนธรรมในการทํางาน
ของบุคลากรให+สอดคล+องกับ
การบริหารราชการ แนวใหม�
และเหมาะสมกับภารกิจ 
 

ระดับความสําเร็จในการสร+าง และ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� ค�านิยม 
และวัฒนธรรมในการทํางานให+
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสร+างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน�วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรให+สอดคล+อง
กับการบริหารราชการแนวใหม�และ 
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การจัดโครงการ 
ฝ{กอบรมให+แก�บุคลากร 
2. การส�งบุคลากรไป 
อบรมกับหน�วยงานอื่นๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตาม 
ผล 

3. การพัฒนาความรู+และทักษะ
ด+านIT ของบุคลากรกองการ
เจ+าหน+าที่อย�างเป$นระบบและ
ต�อเนื่อง 

ร+อยละของบุคลากรกองการ
เจ+าหน+าที่ที่ได+รับการพัฒนาความรู+
และทักษะด+าน IT 
 

1. โครงการฝ{กอบรมทักษะด+าน 
IT แก�บุคลากร กองการเจ+าหน+าที่ 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ฝ{กอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ 
ของบุคลากรหลังจาก 
เสร็จสิ้นการฝ{กอบรม 
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 4. การพัฒนาผู+บริหารให+มี
ภาวะผู+นํามีวิสัยทัศน� อย�างเป$น
ระบบและต�อเนื่อง 

ร+อยละของผู+บริหารที่ได+รับการ 
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู+บริหารให+มี 
ภาวะผู+นํา มีวิสัยทัศน� 
2. โครงการพัฒนาข+าราชการ 
ตามหลักสูตรนายอําเภอหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง ฯลฯ 
 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลผู+บริหาร
ที่ได+รับการฝ{กอบรมเพื่อ
พัฒนาวิสัยทัศน� 
2. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก+าวหน+าของการ
ดําเนินโครงการ 

5. จัดให+มีระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะ
ผู+นําและผู+ปฏิบัติงานควบคู�กัน
ไป 

จํานวนบุคลากรกองการเจ+าหน+าที่ที่
ได+รับการสอนงาน 

1. แผนงานการสร+างระบบการ 
สอนงานในหน�วยงาน (Coaching) 
 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล 
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและ 
พัฒนาระบบการสอนงาน 

6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่
มีสมรรถนะสูง เช�น Talent 
Management 

ร+อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ 
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว+ได+ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี 
สมรรถนะสูง  
(Talent Management) 
2. โครงการส�งข+าราชการเข+า 
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ 
สถาบัน หน�วยงานภายนอก 
3. โครงการพัฒนาและติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ข+าราชการบรรจุใหม�และรับโอน 
 
 
 
 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุ�ม 
เปDาหมาย 

 

33 
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 7. หน�วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู+ 

 

ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการ
จัดการความรู+ 

1. แผนการจัดการความรู+ งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก+าวหน+าของการ
ดําเนินการ 

8. องค�ความรู+ที่กระจัดกระจาย
อยู�ได+รับการรวบรวม 

จํานวนองค�ความรู+ที่ได+รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค� 
ความรู+ในองค�กร 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การรวบรวมองค�ความรู+ 
จากหน�วยงานต�างๆ  
ที่เกี่ยวข+อง 

9. มีการเผยแพร�องค�ความรู+ที่
ได+รวบรวมแล+วให+กับบุคลากร
อื่นได+เรียนรู+ 
 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร�
องค�ความรู+ 

1. แผนการเผยแพร�องค�ความรู+ งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ 
เรียนรู+ 

มิติที่ 4 
ความพร+อม 
รับผิดด+าน 
การบริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 

1. มีการสร+างมาตรฐานความ
โปร�งใสในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
กระบวนงานในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลให+มีความโปร�งใส 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน 
ความโปร�งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 
2. โครงการรณรงค�เพื่อกระตุ+น 
ให+ภาคประชาชน/องค�กรปกครอง
ส�วนท+องถิ่นแจ+งเบาะแสเฝDาระวัง
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร+างเครือข�ายภาค 
ประชาชน/องค�กรปกครองส�วน 
ท+องถิ่น ในการแจ+งเบาะแสเฝDา 
ระวังทุจริตฯ 
 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและ 
ปรับปรุงมาตรฐานความ 
โปร�งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 
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 2. มีการจัดทํารายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส�งเสริมการ
ปกครองท+องถิ่น 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
กรมส�งเสริมการปกครองท+องถิ่น 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรม 
ส�งเสริมการปกครองท+องถิ่น 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและ 
ปรับปรุงมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส�งเสริม
การปกครองท+องถิ่น 

3. ส�งเสริมและประชาสัมพันธ�
ให+บุคลากรเข+าใจและปฏิบัติ
ตามค�านิยมของกรมส�งเสริมการ
ปกครองท+องถิ่น 

ร+อยละของบุคลากรที่เข+าใจและ 
ปฏิบัติตามค�านิยมของกรมส�งเสริมการ
ปกครองท+องถิ่น 

1. โครงการส�งเสริมและ
ประชาสัมพันธ�ให+บุคลากรเข+าใจ
และปฏิบัติตามค�านิยมของกรม 
ส�งเสริมการปกครองท+องถิ่น 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ส�งเสริมและประชาสัมพันธ�ให+ 
บุคลากรเข+าใจและปฏิบัติ 
ตามค�านิยมของกรม 
ส�งเสริมการปกครอง 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต 
และความ 
สมดุลระหว�าง
ชีวิตกับการ 
ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการของบุคลากรให+
สอดคล+องกับความต+องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป$นระยะอย�าง
สม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม 
ส�งเสริมการปกครองท+องถิ่น 

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ 
บุคลากร กรมส�งเสริมการ 
ปกครองท+องถิ่น 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลและ 
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม 
ส�งเสริมการปกครอง 
ท+องถิ่น 

2. การส�งเสริมและสนับสนุนให+
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช+ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการส�งเสริม 
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช+ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

1. โครงการส�งเสริมสนับสนุนให+ 
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช+ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ส�งเสริมสนับสนุนให+นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช+ในการทํางานและ 
ดํารงชีวิต 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร+างแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและสร+างแรงจูงใจ 
ในการทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสร+างแรงจูงใจในการทํางาน 
ของบุคลากร 

งานบริหาร 
งานบุคคล 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผล 
โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและสร+างแรงจูงใจใน 
การทํางานของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร� เป1าประสงค�เชิงกลยุทธ� ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร� เป1าประสงค�เชิงกลยุทธ� ตัวชี้วัด 

1. ความสอดคล+องเชิง 
ยุทธศาสตร� 
 
 
 

1. การสร+างความก+าวหน+าในสาย
อาชีพ 

1.1 การปรับปรุงโครงสร+างและอัตรา กําลังให+ 
เหมาะสมกับข+อเท็จจริงในป7จจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร+าง 
และอัตรากําลัง 

1.2 จัดทําแผนสร+างเส+นทางความก+าวหน+า 
(Career Path) ให+ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร+าง 
เส+นทางความก+าวหน+า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให+ตรงกับ
สมรรถนะประจําตําแหน�ง 

2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะประจําตําแหน�ง ที่สอดคล+องกับการ 
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม� 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหน�งที่สอดคล+องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม� 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพันธ�และจัดอบรมสัมมนาการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม� 
ให+บุคลากรในหน�วยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธ�
และการจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม� 

3. การพัฒนาภาวะผู+นําให+กับ
ข+าราชการ 

3.1 มีการฝ{กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู+นํา 
ให+กับข+าราชการ 
 

3.1.1 มีการฝ{กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผู+นําให+กับข+าราชการ อย�างน+อย 1 โครงการ 

3.2 มีการส�งบุคลากรเข+ารับการฝ{กอบรมการพัฒนา
ภาวะผู+นําให+กับข+าราชการ 

3.2.1 ร+อยละของผู+ผ�านการฝ{กอบรมการพัฒนา
ภาวะผู+นํา 

2. ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร+างความก+าวหน+าในสาย
อาชีพ 

1.1 จัดทําฐานข+อมูลบุคลากรให+ถูกต+องเป$น 
ป7จจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานข+อมูล
บุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานข+อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดทําฐานข+อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร+อยละของข+อมูลสารสนเทศที่ได+รับการ
จัดทําเป$นฐานข+อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร� เป1าประสงค�เชิงกลยุทธ� ตัวชี้วัด 
3. ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร+างความก+าวหน+าในสาย
อาชีพ 

1.1 จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู+ ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

1.1.1 ร+อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ 
ประจําตําแหน�ง 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับ 
อัตรากําลังให+เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร+างและปรับกระบวนทัศน� วัฒนธรรมใน 
การทํางานของบุคลากรให+สอดคล+องกับการบริหาร 
ราชการแนวใหม�และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสร+างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� ค�านิยม และวัฒนธรรม
ในการทํางานให+เหมาะสมกับภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานข+อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด+านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู+ และทักษะด+าน IT ของ 
บุคลากรกองการเจ+าหน+าที่ อย�างเป$นระบบและ 
ต�อเนื่อง 

3.1.1 ร+อยละของบุคลากรกองการเจ+าหน+าที่ที่
ได+รับ 
การพัฒนาความรู+และทักษะด+าน IT 

4. การพัฒนาผู+บริหารให+มีภาวะผู+นํา  
มีวิสัยทัศน�และพฤติกรรมของผู+บริหาร
ยุคใหม�ที่ให+ความสําคัญกับบุคลากร
ควบคู�ไปกับประสิทธิภาพของงาน 

4.1 การพัฒนาผู+บริหารให+มีภาวะผู+นํา มีวิสัยทัศน� 
อย�างเป$นระบบและต�อเนื่อง 

4.1.1 ร+อยละของผู+บริหารที่ได+รับการพัฒนา 

4.2 จัดให+มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ 
พัฒนาภาวะผู+นําและผู+ปฏิบัติงานควบคู�กันไป 

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจ+าหน+าที่ที่ได+รับ
การสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสร+างแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว+ 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
เช�น Talent Management 

5.1.1 ร+อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ 
กรมฯสามารถรักษาไว+ได+ 

6. พัฒนาองค�กรให+เป$นองค�กรแห�งการ 
เรียนรู+ 

6.1 หน�วยงานมีแผน การจัดการความรู+ 6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการ
จัดการความรู+ 

6.2 องค�ความรู+ที่กระจัดกระจายอยู�ได+รับการ 
รวบรวม 

6.2.1 จํานวนองค�ความรู+ที่ได+รับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพร�องค�ความรู+ที่ได+รวบรวมแล+ว 
ให+กับบุคลากรอื่นได+เรียนรู+ด+วย 

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร�องค�
ความรู+ 
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