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คำนำ 

 
 องคการบริหารสวนตำบล เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมีความ

เขมแข็งในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซ่ึงเปนภารกิจท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนมิติอีกหนึ่งท่ี
จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบความสำเร็จ 
และถือเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตาม
วัตถุประสงคท่ีวางเอาไว 

เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง  องคการบริหารสวน
ตำบลพลับพลา ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลาข้ึน 
โดยไดดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ดาน ท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด ไดแก  

1.  ความสอดคลองเชิงกลยุทธ  
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3.  ประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  
หลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management 

Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางและ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  จะนำแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีไดรับการ
จัดทำ เพ่ือเปาหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เปนองคการบริหารสวนตำบลท่ีมี
สมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน”  

 
 

คณะทำงานการจัดการความรูในองคกร KM 
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

 
 
 



บทท่ี 1 
การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 

วิสัยทัศน (ViSion)  การบริหารงานบุคคล 
 

“บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะมีความกาวหนาม่ันคงในชีวิต มีความรู
ความสามารถ มีความชำนาญการในหนาท่ี มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความ
พึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี” 

พันธกิจ (Mission) 
 

   1.  สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ตามสายงานของแตละคน  ท่ีเห็น
วาเหมาะสมและเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

   2.  การประชุมพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
  3.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในสำนักงานใหทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิทธิภาพของงาน 
4.  การปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือหาแนวทางแกไข  และพัฒนาใหดีข้ึน 

 

ยุทธศาสตร 
 

1.  จัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
2.  จัดการประชุมพนักงานสวนตำบล ลุกจางประจำ พนักงานจาง เดือนละ ๑ ครั้ง  เพ่ือ 

สรางความคุนเคย ใหเกิดความรักความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันในการปฏิบัติงาน 
3.  ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
4.  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
5.  โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

  เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

1.  บุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามตำแหนงและหนาท่ี 
   2.  บุคลากรในองคกร ไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
   3.  บุคลากรเกิดความคุนเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 
   4.  ไดรับขอมูลขาวสารใหมๆ ทันตอเหตุการณในปจจุบัน 

5.  มีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานอยางพอเพียง 
   6.  การทำงานท่ีรวดเร็วข้ึนทันตอเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
. 



-2- 
วิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาและโอกาสการพัฒนา โดยการวิเคราะหใชหลัก  SWOT  ดังนี้ 

 
จุดแข็ง 
๑. มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตำแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็ว  

ทัน ตอเหตุการณ 
๒.  มีการกำหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ  

   ๔.  มีจำนวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
   ๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
        

จุดออน 
 

   ๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยง
เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 

๒.  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความ รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 
๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให 

เกิดสิ่งจูงใจ  และขวัญกำลังใจ ท่ีจะทำใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุมเทกำลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน 

   ๕.  ทำงานในลกัษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
 

โอกาส 
 

        1.ประชาชนรวมมือในการพัฒนาองคกรเปนอยางดี 
2. มีความสามัคคี รักใคร กลมเกลียว 
3. บุคลากรเปนคนพ้ืนท่ี ทำใหรูสภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรีปริญญาโทเพ่ิมข้ึน  

 

อุปสรรค 
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหาเศรษฐกิจ ทำใหมีเวลาใหชุมชนจำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี 2 
  นโยบายและแผนกลยุทธ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

    องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึงผลการบริหาร
ราชการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนเปาหมายสุดทายท่ีสวนราชการตองบรรลุซ่ึงมีอยูดวยกัน 5 มิติ 
คือ  
       มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
        มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 3  ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบคุคล 
        มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
        มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  

  โดยมีนโยบายดังนี้ 
    1 นโยบายดานการวางแผนอัตรากำลัง  
  เปาประสงค   
    1.1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความสอดคลอง
และสนับสนุนให จังหวัด บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม  
    1.2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงประมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมี
ขนาดและ สมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต มี การวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความ
ตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือ ลดชองวางดังกลาวหรือไม  
    1.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด 
ใหไดมาพัฒนา และรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจําเปนตอความคง
อยูและขีด ความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) หรือไม  
    1.4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนการสรางความตอเนื่องในการ
บริหารราชการ หรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ขาราชการและ ผูปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางานหรือไม  
  กลยุทธ 
  1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
  2.จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ัง
ดานการสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3.มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
  4.จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5.จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร 
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กรอบ

สวนราชการ อัตรา หมายเหตุ

กําลัง

เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน (รองปลัด อบต.) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

สํานักปลัด อบต. (๐๑)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัด อบต.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ -  - -

   พนักงานจาง

ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

พนักงานขับรถยนตรถบรรทุกขยะ (ทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

กองคลัง (๐๔)

นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (ผูอํานวยการกองคลัง) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักวิชาการคลังชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

   ลูกจางประจํา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

นักวิชาการจัดเก็บรายได

   พนักงานจาง

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

กรอบอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กรอบอัตราตําแหนง อัตรากําลังคน เพิ่ม/ลด

ที่คาดวาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา
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กรอบ

สวนราชการ อัตรา หมายเหตุ

กําลัง

เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

กองชาง (๐๕)

นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วาง

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) - - ๑ ๑ - +๑ -

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นายชางโยธา (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วาง

   พนักงานจาง

ผูชวยนายชางไฟฟา ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

ผูชวยนายชางโยธา - - ๑ ๑  - +๑  -

คนงาน ๒ ๒ ๒ ๒ -  - -

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘)

นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

(ผูอํานวยการกองการศึกษา)

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ -  -  - วาง

   พนักงานจาง

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (บานโคงยาง)

   พนักงานจาง

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (บานทาตะเคียน)

ครู (ค.ศ.๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วาง

   พนักงานจาง

ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

กองสวัสดิการสังคม (๑๑)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน ๑ ๑ ๑ ๑   - - -

(ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม)

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑   - - -

หนวยตรวจสอบภายใน (๑๒)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

 รวมทั้งสิ้น ๓๖ ๓๖ ๓๘ ๓๘ - +๒  -

กรอบอัตราตําแหนง

อัตรากําลังคน เพิ่ม/ลดที่คาดวาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา
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  2. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                      
    เปาประสงค 
    2.1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุ แตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มี ความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
    2.2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง ทันสมัย 
และนํามาใช ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

2.3) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ 
งบประมาณรายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)  
    2.4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวน ราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  
   กลยุทธ 
  1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
  2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ตำแหนงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 
  3.พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตำแหนงงานอยางตอเนื่อง 
  4.สงเสริมใหบุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

  3. นโยบายดานการบริหารจัดการองคความรู  
    เปาประสงค 
     3.1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development 
and Knowledge Management)  
    3.2) สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการ
จัดการความรู 

 3.3).สงเสริมและสนับสนุนวฒันธรรมขององคกรท่ีเอ้ือตอการแบงปนและถายทอด 
 3.4) สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรู

ตางๆ ขององคกร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.5) จัดทำ “แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดำเนินการ  

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  เปนกระบวนการท่ี
จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรูหรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกรมีท้ังหมด 7 ข้ันตอนคือ 
  1). การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศนพันธกิจยุทธศาสตรเปาหมายคือ
อะไรและเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเราจำเปนตองใชอะไรขณะนี้เรามีความรูอะไรบางอยูในรูปแบบใดอยูท่ีใคร 
    2). การสรางและแสวงหาความรูเชนการสรางความรูใหมแสวงหาความรูจากภายนอกรักษา
ความรูเกากำจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 
    3). การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูเพ่ือเตรียมพรอมสำหรับการเก็บ
ความรูอยางเปนระบบในอนาคต 
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  4). การประมวลและกลั่นกรองความรูเชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษา
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
  5). การเขาถึงความรูเปนการทำใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวกเชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธเปนตน 
  6). การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทำไดหลายวิธีการโดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจ
จัดทำเปนเอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทำเปนระบบทีมขาม
สายงานกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรูระบบพ่ีเลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวที
แลกเปลี่ยนความรูเปนตน 
  7). การเรียนรูควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานเชนเกิดระบบการเรียนรูจากสราง
องคความรูการนำความรูในไปใชเกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)  
  ประกอบดวย 6 องคประกอบดังนี้ 
  1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชนกิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก
ผูบริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร, ทีม/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล, กำหนดปจจัยแหงความสำเร็จชัดเจน 
  2) การสื่อสาร - เชนกิจกรรมท่ีทำใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทำ, ประโยชนท่ีจะเกิด
ข้ึนกับทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
  3) กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหาเขาถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู
สะดวกรวดเร็วข้ึนโดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือข้ึนกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด
, สถานท่ีตั้งฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 
  4) การเรียนรู - เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการ
ความรูโดยการเรียนรูตองพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรงุ 
  5) การวัดผล - เพ่ือใหทราบวาการดำเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม, มีการนำผล
ของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการใหดีข้ึน, มีการนำผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ี
ข้ันตอนไหนไดแกวัดระบบ (System), วัดท่ีผลลัพธ (Out put) หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ (Out come)  
  6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับโดยขอควรพิจารณาไดแกคนหาความตองการของบุคลากร, 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทำในแตละ
ชวงเวลา 

    4. นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    เปาประสงค 
    4.1) มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการ ดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความ สามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน  
    4.2) มีความโปรงใส ในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะตอง
กําหนดใหความพรอมรับ ผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ 
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    4.3) มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง โดยใหมีโครงสรางสวนราชการ
ภายใน ดังนี้ 

โครงสราง องคการบริหารสวนตำบลพลับพลาไดกำหนดสวนราชการท่ีมีอยู 5 สวนราชการ 
1 หนวยราชการ ไดแก  สำนักปลัด,กองคลัง, กองชาง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกอง
สวัสดิการสังคม หนวยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจบัุน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 
๑.  สำนักปลัด อบต. 
 ๑.๑ งานบริหารท่ัวไป 
    -  งานสารบรรณ 
    -  งานอำนวยการและขอมูลขาวสาร 
    -  งานการเจาหนาท่ี 
    -  งานเลือกตั้ง 
    -  งานสงเสริมการทองเท่ียว 
    -  งานกิจการสภา 
    -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
       -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
       -  งานงบประมาณ 
        
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
       -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
       -  งานการดำเนินการทางคดีและ         
          ศาลปกครอง 
       -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
       -  งานระเบียบการคลัง 
       -  งานขอบัญญัติ อบต. 

๑.  สำนักปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 
    -  งานสารบรรณ 
    -  งานอำนวยการและขอมูลขาวสาร 
    -  งานเลือกตั้ง 
    -  งานสงเสริมการทองเท่ียว 
    -  งานกิจการสภา 
     -  งานการประชาสัมพันธ 
     -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
 ๑.๒ งานการเจาหนาท่ี 
     - งานแผนอัตรากำลัง 
     - งานการสรรหา บรรจุแตงตั้ง พนจาก
ราชการ 
     - งานขอมูลทะเบียนประวัติ 
     - งานระบบขอมูลบุคลากรแหงชาติ 
     - การประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
     - งานเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
     - งานแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๓  งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
     - งานจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
-    - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
     - งานเสนอขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 
     -  งานจัดทำขอบัญญัติ 
-    -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
     -  งานงบประมาณ 
๑.๔  งานนิติการ 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการดำเนินการทางคดีและ         
          ศาลปกครอง 
      -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
      -  งานระเบียบการคลัง 
      -  งานขอบัญญัตแิละระเบียบ อบต. 
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    โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 
๑.  สำนักปลัด อบต. 
๑.๔  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  งานอำนวยการ 
       -  งานปองกัน 
       -  งานชวยเหลือฟนฟู 
       -  งานกูภัย 
       -  งานรักษาความสงบเรียบรอย 
       -  งานสนับสนุนและบริการ 
       -  งานท่ีไดรับมอบหมาย 
๑.๕  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
       -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
       -  งานสุขาภบิาลอาหารและสถาน 
          ประกอบการ 
       -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
          สิ่งแวดลอม 
       -  งานชีวอนามัย 
       -  งานสงเสริมและเผยแพร 
       -  งานติดตามและตรวจสอบ 
       -  งานอนามัยชุมชน 
       -  งานปองกันยาเสพติด 
       -  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 
       -  งานรักษาความสะอาด 
       -  งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
๑.๖  งานสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว 
       -  งานวิชาการและเทคโนโลย ี
       -  งานสงเสริมปรับปรุงขยายพันธพืช 
       -  งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
       -  งานเพาะชำและเกษตรอินทรีย 
       -  งานสงเสริมการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร 
       -  งานบรรจุภัณฑและรานคาสาธิต 
       -  งานวิชาการปศุสัตวและเทคโนโลย ี
      
 

๑.  สำนักปลัด อบต. 
๑.๕  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    -  งานศูนยรับแจงเหตุ 
    -  งานแผนการปองกัน  
    -  งานชวยเหลือฟนฟู 
    -  งานชวยเหลือผูประสบภัยเรงดวน 
    -  งานรักษาความสงบเรียบรอย 
    - งานสนับสนุนและบริการ 
    -  งานท่ีไดรับมอบหมาย 
๑.๖  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    -  งานใหบริการดานสาธารณสุข 
    -  งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ 
    -  งานคุมครองผูบริโภค 
    -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
-   -  งานสัตวแพทย 
    -  งานสงเสริมและเผยแพร 
    -  งานติดตามและตรวจสอบ 
    -  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
    -  งานปองกันยาเสพติด 
-   -  งานสงเสริมปองกันควบคุมโรคติดตอ 
    -  งานบริการและรักษาความสะอาด 
    -  งานจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
-   -  งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
๑.๗  งานสงเสริมการเกษตร 
    -  งานสงเสริมวชิาการเกษตรและเทคโนโลยี 
    -  งานสงเสริมปรับปรุงขยายพันธพืช 
    -  งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
    -  งานเพาะชำและเกษตรอินทรีย 
    -  งานสงเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
    -  งานสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
    -  งานวชิาการปศุสัตวและเทคโนโลยี 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังป�จจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.  สำนักปลัด อบต. 

๑.๖  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว ์

    -  งานปรับปรุงขยายพันธุ์สัตว์ 

    -  งานเพาะพันธ์และอนุบาลสัตว์ 

    -  งานป้องกันรักษาโรคสตัว์ 

 

๒.  กองคลัง 

๒.๑  งานการเงิน 

       -  งานรับ-เบิกจ่ายเงิน 

       -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

       -  งานเก็บรักษาเงิน     

    

๒.๒  งานบัญช ี

       -  งานการบัญช ี

       -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 

       -  งานการเงินและงบทดลอง 

       -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

       -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

       -  งานพัฒนารายได้ 

       -  งานควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

 

 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 

       -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 

       -  งานพัสดุ 

       -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 

          ยานพาหนะ 

 

๑.  สำนักปลัด อบต. 

๑.๗  งานส่งเสริมการเกษตร 

     -  งานปรับปรงุขยายพันธุ์สัตว์ 

     -  งานเพาะพันธ์และอนุบาลสัตว์ 

     -  งานป้องกันรักษาโรคระบาดสัตว์ 

 

๒.  กองคลัง 

๒.๑  งานการเงินและบัญชี 

       -  งานการจ่ายเงินการรับเงิน 

       -  งานจัดทำฎีกาทุกประเภท 

       -  งานเก็บรักษาเงิน 

       -  งานการบัญชี 

๒.๒  งานสถิติการคลัง 

       -  งานระเบียบการคลัง 

       -  งานควมคุมการเบิกจ่ายเงิน 

       -  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำป� 

       -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

       -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

       -  งานพัฒนารายได้ 

       -  งานควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

       -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

       -  งานแผนท่ีภาษี 

๒.๔  งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 

       -  งานจัดซ้ือ จัดจ้าง 

       -  งานจัดหาพัสดุ 

       -  งานคุมทะเบียน จำหน่าย พัสดุ ครุภณัฑ์ 

          และทรัพย์สินต่างๆ 

       -  งานประกันสัญญาทุกประเภท 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังป�จจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

๓.  กองช่าง 

๓.๑  งานก่อสร้าง 

       -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

       -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ 

          โครงการพิเศษ 

       -  งานระบบข้อมูลและแผนทีเ่ส้นทาง 

          คมนาคม 

       -  งานบำรุงรักษาเคร่ืองจกัรและ 

          ยานพาหนะ 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

       -  งานสถาป�ตยกรรมและมัณฑนศิลป ์

       -  งานวิศวกรรม 

       -  งานประเมินราคา 

-      -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

       -  ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์                   

-      -  งานออกแบบ                                

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา               

ง     -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร                            

ง     -  งานระบายนำ้                                                   

ง     -  งานจัดตกแต่งสถานที่                                            

๓.๔  งานผังเมือง                                                        

ง    -  งานสำรวจและแผนที่                                     

ง    -  งานวางผังพฒันาเมือง                            

ง    -  งานควบคุมทางผังเมือง                           

ง    -  งานจัดรูปที่ดนิและฟ��นฟเูมือง 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๑  งานบริหารการศึกษา 

       -  งานบริหารวิชาการ 

๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

       -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ 

          วัฒนธรรม 

 

 ๓.  กองช่าง 

 ๓.๑  งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 

       -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

       -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ 

          โครงการพิเศษ 

       -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เสน้ทาง 

          คมนาคม 

       -  งานบำรุงรักษาเคร่ืองจกัรและ 

          ยานพาหนะ 

 ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

       -  งานสถาป�ตยกรรมและมัณฑนศิลป ์

       -  งานวิศวกรรม 

       -  งานประเมินราคา 

-      -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

       -  ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์                

-      -  งานออกแบบ                                         

๓.๓  งานประสานสาธารณปูโภคและกิจการประปา                      

-      -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร                                    

ง      -  งานระบายนำ้                                              

ง      -  งานจัดตกแต่งสถานที่                                        

๓.๔  งานผังเมือง                                                                  

-     -  งานสำรวจและแผนที่                                                 

-     -  งานวางผงัพัฒนาเมือง                                   

-      -  งานควบคุมทางผังเมือง                                                

-      -  งานจัดรูปที่ดนิและฟ��นฟูเมือง 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๔.๑  งานบริหารการศึกษา 

      -  งานบริหารวิชาการ 

 ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

      -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ 

          วัฒนธรรม 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังป�จจุบัน โครงสรา้งตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 

       -  งานกีฬาและนันทนาการ 

 ๔.๓  งานกิจการโรงเรียน 

       -  งานจัดการศึกษา 

       -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
๕.  กองสวัสดิการสังคม 
๕.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

       -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

          และผู้ด้อยโอกาส 

๕.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 

       -  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

       -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 

แ         และผู้ด้อยโอกาส  

๕.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี

       -  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 

       -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  

          คนชรา และผู้ประสบป�ญหาความยากจน 

 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 

       -  งานตรวจสอบภายใน   

    

 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 

       -  งานกีฬาและนันทนาการ 

๔.๓  งานกิจการโรงเรียน 

       -  งานจัดการศึกษา 

       -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
๕.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

       -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

           และผู้ด้อยโอกาส 

๕.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 

       -  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

       -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 

แ         และผู้ด้อยโอกาส  

๕.๓  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

       -  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 

       -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

          คนชรา และผู้ประสบป�ญหาความยากจน 

 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 

       -  งานตรวจสอบภายใน         
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5. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    เปาประสงค 
    5.1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม ในการทํางานระบบงาน 
และบรรยากาศ การทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการ
ใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี โดยไมสูญเสีย
รูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 
    5.2) เสริมสรางความม่ันคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน ตามความจำเปนและเหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 
   กลยุทธ 
  1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
  3. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร 
  4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



บทท่ี 3 
การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
 
 องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
  

1. แตงตั้งคณะทำงาน 
เนื่องดวยองคการบริหารสวนตำบล  ไดแตงตั้งคณะทำงานการจัดการความรูในองคกร KM  ตาม

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ท่ี 477/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563  ซ่ึงคณะทำงาน
ประกอบดวย 
 1.  นายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา  กรรมการ 
4.  นักทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา กรรมการ/และเลขาฯ  

 
 คณะทำงานมีหนาท่ีดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา 
2. จัดทำแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดำเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนนุการดำเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดำเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

  
2. ประชุมคณะทำงาน 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตำบลพลับพลา ท้ังหมด ดังนั้นในการปรับปรงุแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงไดมีการ
ประชุมคณะทำงาน เพ่ือทบทวนเปาหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพรอม
สรุปบทเรียนตาง ๆ ท่ีไดจากการดำเนินการตามแผนท่ีผานมา เพ่ือสรางระบบงาน ระบบการประเมินผล การ
สรรหา การสรางความกาวหนาในการทำงาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรและสรางแรงจูงใจ ความผาสุก 
ความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะทำใหบรรลุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ตามท่ีไดกำหนดไว 
 

3.  คณะทำงานฯ ไดกำหนดข้ันตอนในการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีขอสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร และศึกษาขอมูลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเก่ียวของการประเมิน
สถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสำคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน HR 
และการวิเคราะหแรงเสริม-แรงตานของแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

 

 



- 15 - 
 

3.2  การกำหนดประเด็นยทุธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหครอบคลุมการ 
บรรลุเปาหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร  

3.3  การกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

3.4  การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ 
แผนงาน/โครงการรองรบั 
      3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายก อบต.   

     3.6  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ  
               3.7  การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพ่ือใหเกิดการ
ปรับปรุงการดำเนินการครั้งตอ ๆ ไป  
 
 4.  การดำเนินการตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว  
                4.1  คณะทำงานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซ่ึงได
กำหนดวิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ใหเปนองคกรท่ี
มีสมรรถนะสูง จึงทำใหเห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มี
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ อบต. การสรางใหองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการนำ
การจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินบรรลุถึงความสำเร็จ จึงตองมีการจัดระบบ
การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปนองคกรท่ีมีความสามารถตามวิสัยทัศนดงักลาว คณะ
ทำงานฯ ไดนำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย และผูเก่ียวของ จากการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผน
ฯ ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย 

4.1.1  การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากร 
บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา ในภายภาคหนา ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 

- ดานกระบวนงาน 

- ดานบุคลากร 

- ดานทรัพยากร 

- ดานผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบล 
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                             การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร และการกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน 1. การจำกัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม 2. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ืออำนวยในการสราง 

    ความกาวหนา 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสรางการบริหารงาน 
  4. มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรูทักษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตำแหนง 
 6. ขาดฐานขอมูลอัตรากำลังท่ีเปนปจจุบัน 
 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทำฐานขอมูลอัตรากำลังใหเปนปจจุบัน 1. จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนาให 

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือสราง 

   ความกาวหนาในอาชีพ 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทำฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูล 
   บุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลังใหเหมาะสม  
   กับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสราง  
    และอัตรากำลัง 

3. จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนาให   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสราง 
   เสนทางความกาวหนา 

4. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ  
   สมรรถนะในการทำงาน 

4. รอยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ 
    ประจำตำแหนง 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากำลังและการปรับอัตรากำลัง  
   ใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจำกัดดานอัตรากำลังจากการปรับปรุง 
     

2. บุคลากรมีความพรอมท่ีจะยอมรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถายโอน 
   ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ โอน (ยาย)  
    ไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ 
    หนวยงานท่ีมีความกาวหนามากกวา 

 4. อัตรากำลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
   งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. เพ่ิมอัตรากำลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถายโอน 

1. จัดทำและปรับปรงุแผนอัตรากำลังท่ีสอดคลอง 
   กับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 

2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให 
    เปนไปตามกรอบท่ีกำหนด 

2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม 
   การทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 
   ทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสำเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทำงานให 
    เหมาะสมกับภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 
    คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสรรหาและ 
     บรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการบริหาร     
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคำนึงถึง  วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                             ดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนนุ แรงตาน/อุปสรรค 

1.ผูบริหารและบุคลากรใหความสำคัญ 1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนำไปใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 
    เพียงพอ 

 3. ตองพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน 
   ระบบและตอเนื่อง 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
   สงเสริมตามความตองการดาน ITของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 
   เพียงพอ 

2. ผูบริหารตองใหความสำคัญและผลักดันใหเกิด  
   ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนำมาใช  
   ประโยชนไดอยางแทจริง 

3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทำมาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให 
    ครอบคลุมทุกภารกิจ 

4. กำหนดใหความรู ความสามารถดาน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตำแหนง 

4. การจัดทำฐานขอมูลกลางในดานการ 
   บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช 
   ขอมูล 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร 
   กองการเจาหนาท่ีอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับ 
    การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT  

2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทำ 
    เปนฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ดานการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร ๔ : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมท่ี 
                             ใหความสำคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มีโครงการฝกอบรมสำหรับผูบริหารท่ีหลากหลาย 
ท้ังโครงการภายในและภายนอกรวมท้ังโครงการ
ศึกษาดูงานตางๆ  

1. ผูบริหารบางสวนท่ีเขารับการฝกอบรมไมคอยให
ความสำคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา 
Competency ของตนเอง 

2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการโดยใหความสำคัญกับการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตรของกรมฯ อยางสม่ำเสมอ  

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/ไมคอย
นาสนใจ 

 3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผูนำ วิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร
อยางเปนรูปธรรม 
 

 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน 
 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผูนำ วสิัยทัศน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนำใหมี
คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 

2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำและผูปฏิบัติงาน
ควบคูกันไป 

2. มีระบบประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับการฝกอบรม
วามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ท่ี
จำเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 

3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูท่ีเก่ียวของ 
เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือรวมงานเปนผูประเมิน 

   

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
พัฒนาภาวะผูนำและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. จำนวนบุคลากรงานการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ
สอนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ๕ : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 6:  การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบรหิารระดับสูงของกรมสงเสริม 
   การปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุน 

1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ 
   ขาราชการ เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
   ตำแหนงของบุคลากร 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทำงานกับ 
   หนวยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการท่ีวางานราชการ 
    มีคาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทำให 
    อยากยายไปสูหนวยงานท่ีคาตอบแทนดีกวา 
 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริม 
   คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี 
   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนำหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ 
   ดำรงชีวิต 

2. กำหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
   นโยบายเนนหนักใหนำไปปฏิบัติอยางเปน 
   รูปธรรม 

3. สำรวจความพึงพอใจ/ความตองการของ 
   ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

3. คณะทำงานดานสวัสดิการขาราชการของกรม  
   ควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร 
    ระดับสูงผูบริหารสำนัก/กอง ตัวแทนทองถ่ิน 
     จังหวัด เปนตน  

4. จัดทำแผนการจัดสวสัดิการของขาราชการให 
   สอดคลองกับความตองการของขาราชการ  
   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให 
   สอดคลองกับความตองการของบุคลากร  
   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ 
   บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนำหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงานและ 
   ดำรงชวีิต 

2. ระดับความสำเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน 
    ใหนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 
    การทำงานและดำรงชีวิต 
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ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังท่ีตอเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผูบรหิารระดับสูงตองมีความ 
    ตอเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับ 
   สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทำระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และ 
    เปนรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง 
   ตอเนือ่ง 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ีมีสมรรถนะ 
   สูง เชน Talent Management 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ  
    สามารถรักษาไวได 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานใหมีความ 
   ชัดเจนและเปนรปูธรรม   

2. ระดับความสำเร็จของการสรางระบบสราง 
    แรงจูงใจในการทำงาน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 7:  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการกรมสงเสริม 
                            การปกครองทองถิ่น 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสำคัญ 1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการดานการสงเสริมจริยธรรม 
   ของขาราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใช 
   วิธีการเดิมๆ ทำใหไมนาสนใจ 

3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ 
   หนวยงานอ่ืนอยางสม่ำเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     
   องคความรูขององคกร 

4. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   อยางชัดเจน 

 5. คานิยมในการทำงานของผูใตบังคับบัญชา 
 6. ไมมีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของขาราชการ 
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ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทำงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม             
   จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมีความ 
   หลากหลายยิ่งข้ึน 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
   บุคลากร 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและปฏิบัติตาม 
    คานยิมของกรม 

  

ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะ 
                             ประจำตำแหนง 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหมเปดโอกาสใหดำเนินการได 

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

2. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให 
   ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ภาครัฐแนวใหม 

2. แผนยทุธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    สถ. พ.ศ.2549-2553 ไมสอดคลองกับ 
    สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 
    สถ.และสมรรถนะประจำตำแหนง (Function  
    Competency)  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตาม 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

 3. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ  
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน 
   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
   ปฏิบัตงิาน เปนตน 
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ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ 
   สถ. และสมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลอง 
   กับการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
   โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวนรวมในการ 
   จัดทำ   

1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม  

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ใหสอดคลองกับ 
   สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหนง 
   ท่ีกำหนด โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวน 
   รวมในการปรับปรุง 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก 
    และสมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ 
   ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให 
   บุคลากรในหนวยงาน 

3. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธและ 
    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
    ใหม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 9 : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนนุ แรงตาน/อุปสรรค 

1. เปนองคกรท่ีมีความรูในการปฏิบัติงานตาม 
   ภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปน 
    องคกรแหงการเรียนรู 

2. ผูบริหารใหการสนับสนุน 
 

2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบ 
    เปนหมวดหมู 

 3. บคุลากรขาดความสนใจ 
 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทำแผนการจัดการความรูเพ่ือเปนแนวทางใน 
    การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรท้ังท่ี 
    เปนทางการและไมเปนทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคความรูท่ีอยูตามสำนัก/กอง และ 
 บุคคลใหเปนระบบเปนหมวดหมู 

 

3.  ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ 
     เขาถึงองคความรู 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  
 

1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการ 
    ความรู 

2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ 
   รวบรวม 

2. จำนวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลว  
   ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรยีนรูดวย 

3. ระดับความสำเร็จของการเผยแพรองคความรู 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 10 : การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสนิใจ 
2. ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อำนาจการตัดสินใจยังอยูท่ีระดับผูบริหารเปน 
   สวนใหญ   

 
 

3. มีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับการ 
    สรางภาวะผูนำไมเพียงพอและไมท่ัวถึง 
    บุคลากรทุกกลุม 

 
ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 
 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือใหบุคลากรได 
    แสดงออกและกลาตัดสินใจ 

2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการ 
   พัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำ 
    ใหกับขาราชการ 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำ 
    ใหกับขาราชการ อยางนอย 1  โครงการ 

2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 
   ภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ 
    ผูนำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ปจจยัหลักแหงความสำเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางความกาวหนาใน
สายอาชีพ 

1. จัดทำฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2. จัดทำแผนสรางความกาวหนา (Career 
Path) ใหชัดเจน 
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือ
สรางความกาวหนาในอาชีพ 
 

1. จัดทำฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง 
เปนปจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลัง
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 
3. จัดทำแผนสรางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 
4. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับ ความรู 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
การวางแผนอัตรากำลั ง
และปรับ อัตรากำลั งให
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากำลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถายโอน 
2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให
เปนไปตามกรอบท่ีกำหนด 
3. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังท่ี
สอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 
4 . จัด ให มี กระบวนการสร างและปรับ
วัฒ นธรรมการทำงานของบุ คลากรให
สอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหม 

1 . ส ร างแล ะป รับ ก ระบ วน ทั ศน
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ี
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม โดย 
คำนึ ง ถึ งวัฒ นธรรมความ คิดของ
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 
2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
อยางเพียงพอ 
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กำหนดใหความรู ความสามารถ ดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตำแหนง 
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และสงเสริมตามความตองการดาน IT ของ
บุคลากร 
6. ผูบริหารตองใหความสำคัญและผลักดัน
ใหเกิดระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
นำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจาหนาท่ีอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบั ติ งานด านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

สรปุปัจจยัหลกัแห่งความสาํเรจ็เพ่ือกาํหนดเป็นเป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร ปจจยัหลักแหงความสำเร็จ เปาประสงค 
7. จัดทำมาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศ
ใหครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทำฐานขอมูลกลางในดานการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช
ขอมูล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ
ผู น ำ  มี วิ สั ย ทั ศ น  แ ล ะ
พฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหม ท่ี ใหความสำคัญ กับ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบตัิงาน 
 
 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผูนำ วิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูนำ และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency 
ท่ีจำเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนำ
ใหมีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 
5. มีระบบการประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับ
การฝกอบรมว ามี ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน
เพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูท่ี
เก่ียวของ เชน  ผู ใตบั งคับบัญชา เพ่ื อน
รวมงาน เปนผูประเมิน 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ 
มี วิ สั ย ทั ศน  อย า ง เป น ระบ บ และ
ตอเนื่อง 
2 . จั ดท ำมาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนำและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณเพ่ือการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนว
ทางการดำรงชีวิต 
3. สำรวจความพึงพอใจ/ความตองการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ 
4. จัดทำแผนสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ 
รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยาง 
สม่ำเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
6. กำหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบายเนนหนักใหนำไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 
7. คณะทำงานดานสวัสดิการขาราชการของ

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสม่ำเสมอ 
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทำงานและดำรงชีวิต 

 

 
   



ประเด็นยุทธศาสตร ปจจยัหลักแหงความสำเร็จ เปาประสงค 
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารสำนัก/กอง ทองถ่ินจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
การ พั ฒ น าระบ บ ส ร า ง
แ ร ง จู ง ใ จ เ พ่ื อ รั ก ษ า
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
สงูไวกับหนวยงาน 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังท่ีตอเนื่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัต ิ
2. มีการจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจ
อ่ืน เก่ียวกับสวัสดิการใหมีความเหมาะสม
เทาเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมอยางตอเนื่อง 
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ
ตอเนื่องชัดเจน 
5. สรางระบบสรางแรงจูงใจให มีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ี
มีสมรรถนะสูง เชน Talent 
Management 
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 
การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกพนักงาน  

1. ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ  ของ
บุคคลในการทำงาน 
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4 . ป รับป รุ งและ พั ฒ นาโครงการด าน
คุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งข้ึน 
5. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากร
เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมขององคกร 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
3. สงเสริมและประชาสัมพันธ ให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 
การบริหารทรัพยากร

บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ
สมรรถนะประจำตำแหนง 

1. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหนง 
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มี ก ารจั ด ท ำร าย ล ะ เอี ย ด ขอ ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหนงท่ีสอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

 
 
 
 

 3. มีการประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 
พัฒนาองคกรใหเปน

1.  บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติท่ีรักการ
เรียนรู 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  
2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยู

 
   



ประเด็นยุทธศาสตร ปจจยัหลักแหงความสำเร็จ เปาประสงค 
องคกรแหงการเรียนรู 

 
2.  มีแผนการจัดการความรู 
3.  รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพร
องคความรู 

ไดรับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีได
รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอ่ืนได
เรียนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี10 
การพัฒนาภาวะผูนำใหกับ

ขาราชการ 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรการสรางภาวะผูนำให กับ
ขาราชการท่ีเหมาะสมและเปดโอกาสให
ขาราชการในหนวยงานไดเขารับการอบรม
อยางท่ัวถึง 
2.  ผูบังคับบัญชาเห็นความสำคัญและยินดี
สงบุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนำใหกับขาราชการ 
2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   



 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ลำดับที ่ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 

1.  นโยบายดาน
การวางแผน
อัตรากำลัง 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1.1 การปรบัปรุงโครงสรางและอัตรา กำลังใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลัง 

1.2 จดัทำแผนสรางเสนทางความกาวหนา (Career Path) ให
ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจดัทำแผนสรางเสนทางความกาวหนา 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒ นาท รัพ ยากรบุ คคล ให ต รงกั บ
สมรรถนะประจำตำแหนง 
 

2.1  จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหนง ท่ีสอดคลองกับการบริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนว
ใหม 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการจดัทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 2.2.1 ระดับของความสำเรจ็ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสมัพันธและจดัอบรมสัมมนาการบรหิารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม 
ใหบุคลากรในหนวยงาน 

2.3.1 ระดับความสำเรจ็ของการประชา สัมพันธและการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

3. การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ  
 
 
 

3.1 มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 
 

3.1.1 มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 
อยางนอย 1 โครงการ 

3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนำใหกับ
ขาราชการ 

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนำ 
 

2.  นโยบายดาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพ  
 
 

1.1 จัดทำฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปนปจจุบัน 1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดฐานขอมูลบุคลากร 
 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทำเปน
ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 



3.  นโยบายดาน
การบริหารจัดการ
องคความรู 

1. การสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพ  
 

1.1 จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ สมรรถนะในการ
ทำงาน 

1.1.1 รอยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะประจำ
ตำแหนง 
 

2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับ
อัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสรางและปรับกระบวนทศัน วัฒนธรรมในการทำงาน
ของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน คานยิม และวฒันธรรมในการทำงานใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT  ของบุคลากรกอง
การเจาหนาที่ อยางเปนระบบและตอเนือ่ง 

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ทีไ่ดรับการพฒันา
ความรูและทักษะดาน IT 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ 
มีวิสัยทัศนและพฤติกรรมของ
ผูบริหารยุคใหมที่ใหความสำคัญกับ
บุคลากรควบคูไปกับประสทิธิภาพ
ของงาน  
 

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

4.1.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา 

4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะ
ผูนำและผูปฏิบัตงิานควบคูกันไป 

4.2.1 จำนวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ทีไ่ดรับการสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เชน Talent 
Management 
 

5.1.1 รอยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่กรมฯสามารถรักษา
ไวได 

6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู 6.1.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำ แผนการจัดการความรู 
6.2 องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการรวบรวม 
 

6.2.1 จำนวนองคความรูทีไ่ดรับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลวใหกับบุคลากร
อ่ืนไดเรียนรูดวย 
 
 
 

6.3.1 ระดับความสำเร็จของการเผยแพรองคความรู 
 
 
 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 

4.  นโยบายดาน 1. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ใหแกขาราชการกรมสงเสริมการ

1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 



การพัฒนาบุคลากร ปกครองทองถ่ิน 
 
 
 

1.2 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติ
ตามคานยิมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.3.1 รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัตติามคานยิมของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 1. การส งเส ริมคุณ ภาพชี วิตของ
ขาราชการ  
 

1.1 การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรใหสอดคลอง
กับความตองการของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเปน
ระยะอยางสมำ่เสมอ 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจดัทำแผนสวสัดิการของบคุลากร
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.2 การสงเสริมและสนบัสนุนใหนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทำงานและดำรงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการสงเสริมและสนับสนนุปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงานและดำรงชวีติ 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการทำงาน
ของบคุลากร 

1.3.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
แรงจูงใจในการทำงาน 

5.  นโยบายดาน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1. การส งเส ริมคุณ ภาพชี วิตของ
ขาราชการ  
 

1.1 การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรใหสอดคลอง
กับความตองการของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเปน
ระยะอยางสมำ่เสมอ 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวสัดิการของบคุลากร
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.2 การสงเสริมและสนบัสนุนใหนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทำงานและดำรงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการสงเสริมและสนับสนนุปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงานและดำรงชวีติ 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการทำงาน
ของบคุลากร 

1.3.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
แรงจูงใจในการทำงาน 





 


