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 นโยบาย  กลยุทธการบริหาร 

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลยางหลอ 

อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 
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 สารบัญ 

                   หนา 

บทท่ี  ๑  บทท่ัวไป         ๔ 

• วิสัยทัศน  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคกลยุทธ 

ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

บทท่ี  ๒  การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล     ๖ 

• มาตรฐานความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard)  

- มิติท่ี ๑ ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร     ๖ 

- มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล      ๗ 

- มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล     ๗ 

- มิติท่ี ๔ ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล          ๘      

- มิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน   ๘ 

- และหลักเกณฑการพัฒนา  

บทท่ี  ๓   ข้ันตอนการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล    ๙ 

• แตงตั้งคณะทำงาน        ๙ 

• ประชุมคณะทำงาน        ๙ 

• กำหนดข้ันตอนในการจัดทำแผนกลยุทธการบริหาร    ๑๐ 

ทรัพยากรบุคคล   

• การดำเนินงานตามข้ันตอน       ๑๐ 

-  วิเคราะหทิศทางการบริหารทรพัยากรบุคคล     ๑๐ 

-  เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิ       ๑๑ 

* ดานกระบวนงาน        ๑๑ 

* ดานบุคลากร        ๑๒ 

* ดานทรัพยากร        ๑๓ 

* ดานลูกคา /ผูรับบริการ  (หนวยงาน/ประชาชน)    ๑๓ 

-  วิเคราะห  SWOT        ๑๔ 

-  วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร       ๑๖ 

-  ปจจัยแหงความสำเร็จ        ๓๐ 

-  จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล    ๓๔  

-  ภาคผนวก         ๔๕    
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  เทศบาลตำบลยางหลอ  เปนหนวยงานของรัฐที ่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ ่นใหมี               

ความเขมแข็งในทุกดาน  เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง  ซ่ึงเปนภารกิจท่ีมี

ความหลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล                  

เปนมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได  และถือเปนกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจ             

ใหประสบความสำเร็จ และถือเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสำเร็จลุลวง

ไปไดดวยดีตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไว 

เพื ่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื ่อง  เทศบาลตำบล        

ยางหลอ ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ ้น โดยไดดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน

ความสำเร็จ  ๕  ดาน ท่ีสำนักงาน  ก.พ.  กำหนด  ไดแก  

๑.  ความสอดคลองเชิงกลยุทธ  

๒.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

๓.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

๔.  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล              

๕.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ

กับวิสัยทัศน  พันธกิจ ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตำบลยางหลอ  มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                    

ที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางเหมาะสมและ                    

มีประสิทธิภาพ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผู มีสวน

เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการ

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  เทศบาลตำบลยางหลอ  จะนำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการจัดทำ                

เพื่อเปาหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เปนเทศบาลตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการ

สงเสริมทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน”  

 

คณะทำงานการจัดการความรูในองคกร KM 

เทศบาลตำบลยางหลอ 

คาํนํา 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคและกลยุทธของเทศบาลตำบลยางหลอ  

• วิสัยทัศน 

              “เป นเล ิศด านบร ิการ  ส ืบสานประเพณีว ัฒนธรรม  แหล งท องถ ิ ่น เช ิงอน ุร ักษ                               

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” 

• พันธกิจ 

๑ พัฒนาการจัดการศึกษา  การกีฬา  สาธารณสุข  และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

๒ สงเสริมการอนุรักษศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓ เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน 

๔ เสริมสรางศักยภาพความเปนเมืองแหงการทองเท่ียว  และสงเสริมใหประชาชนมีฐานเศรษฐกิจท่ี

ม่ันคงอยางยั่งยืน  ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปการ  สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน  และครอบคลุม

พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

๖ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

๗ พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารตำบลแบบบูรณาการ 

• ยุทธศาสตรเทศบาลตำบลยางหลอ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย  ๑๐  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๑ :  ยุทธศาสตรการสานตอแนวพระราชดำริ 

Uแนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  และกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 

๒. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๒ :  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

Uแนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

บทท่ี ๑ 

บททั่วไป 
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 ๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา  (ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน)  ใหเปนผูมี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน 

๓. สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา   

เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

๔. สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

Uแนวทางการพัฒนา 

๑.  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุพืชใหมๆ  ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  โดยขอความรวมมือและ 

ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

๒. ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ   

มีมาตรฐานสากล  โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓. สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพ  นำเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีใหมๆ  มาใช  เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถ่ิน  สงเสริมการ

กระจายสินคาไปสูท้ังภายในและตางประเทศ  โดยการรวมมือ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

Uแนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชน  ใหเขมแข็งเพ่ือ

เปนผูนำการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

๒. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

๓. สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน  และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๔. ดำเนินการสนับสนุน  และประสานรัฐบาล  องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกัน

และใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุก

ระดับ 

๕. ดำเนินการโครงการ  เพ่ือใหบริการประชาชนและรับทราบปญหา  อุปสรรค  และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๕  :  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

Uแนวทางการพัฒนา 
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 ๑. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน  (อสม.) 

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล  หมูบานและชุมชนท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือใหประชาชนไดรับริการท่ีดีท่ัวถึงและทันเหตุการณ  โดยรวมมือกับ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  และหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 

๓. สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน  ใหมีสุขภาพแข็งแรง                 

โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ  การออกกำลังกาย  การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง  

การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือรับบริการดาน

สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๖  :  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

Uแนวทางการพัฒนา 

๑. กอสราง  ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๒. ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ   

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญในการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

๓. กรแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค  และสงเสริมใหประชาชน

เขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๗  :  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา  วัฒนธรรม

ประเพณี  และกีฬา 

Uแนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน

โคราช  เพ่ือการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๒. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม  สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจการดานการ

ทองเท่ียว  และสิ่งอำนายความสะดวกตางๆ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการ

ทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

๓. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  ตั้งแต

ระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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 ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๘  :  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

Uแนวทางการพัฒนา 

๑. นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกรเพ่ือใหบริการกับประชาชนใหสะดวก 

รวดเร็ว  แมนยำ  โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ผูรับบริการเปนสำคัญ 

๒. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ใหไดรับการศึกษา  อบรมการทำวิจัย  เพ่ิมพูนความรู  เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ  การทำงานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 

๓. เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและความตองการของ

ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล 

๔. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๙  :  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

Uแนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ  และภัยพิบัติตางๆ 

๒. สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย  และการชวยเหลือผูประสบภัย 

๓. สงเสริม  และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน  และสถานท่ีสำคัญ   

เพ่ือสรางความอบอุนใจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๔. สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบาน  และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)  เพ่ือเปนกำลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและ

การจราจรในชุมชนหมูบาน 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี  ๑๐  :  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

Uแนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคเอกชน   

ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  แหลงน้ำ  ลุมน้ำลำคลอง  และปาไมใหมี

ความอุดมสมบูรณ 

๒. สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการ

รณรงคสรางจิตสำนึก  เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

ทองถ่ินทุกระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
บทที่ ๒ 

การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
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 เทศบาลตำบลยางหลอ ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซ่ึงกรอบมาตรฐาน ดังกลาว ประกอบดวย 

       มิติท่ี ๑  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

       มิติท่ี ๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

       มิติท่ี ๓  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

       มิติท่ี ๔  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

       มิติท่ี ๕  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  

 

        มิติที่  ๑  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  หมายถึง  การที่สวนราชการมีแนวทางและ

วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 

   ๑) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความสอดคลอง

และสนับสนุนใหเทศบาลบรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

   ๒) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กำลังคนมี

ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจำเปนของสวนราชการ ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความ

ตองการกำลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว  

   ๓) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด  

ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจำเปนตอความ 

คงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management)   

   ๔) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสรางความตอเนื่องใน

การบรหิารราชการหรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนำปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 

 

        มิติที ่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 

Efficiency)  หมายถ ึ ง  ก ิ จกรรมและกระบวนการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลของส  วนราชการ                                       

(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้  

      ๑) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา

คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
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       ๒) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง ทันสมัย 

และนำมาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

      ๓) สัดสวนคาใช จ ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                    

ต องบประมาณรายจ ายของส วนราชการม ีความเหมาะสม และสะทอนผล ิตภาพของบ ุคลากร                           

(HR Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)   

   ๔) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรงุการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 

         ม ิต ิท ี ่  ๓  ประส ิทธ ิผลของการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการกอใหเกิดผลดังตอไปนี้   

    ๑) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซึ ่งขาราชการและ

ผูปฏิบัติงานซ่ึงจำเปนตอการบรรลุเปาหมาย  พันธกิจ ของสวนราชการ  

    ๒) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการ 

และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

    ๓) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการ

แบงปนแลกเปลี ่ยนขอมูลและความรู  (Development and Knowledge Management) เพื ่อพัฒนา

ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวน

ราชการ  

    ๔) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที ่เนนประสิทธ ิภาพ 

ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกตาง

และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม

เพียงใด นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวน

บุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

        มิติที ่ ๔ ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง การที่สวน

ราชการจะตอง 

    ๑) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนการดำเนินการดานวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 

และหลักสิทธิมนุษยชน   



10 
 
     ๒) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั ้งนี ้จะตอง

กำหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู ในทุกกิจกรรมดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

    

        มิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน หมายถึง 

การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

     ๑) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทำงานระบบงาน 

และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการ

ใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสีย

รูปแบบการใชชีวิตสวนตัว  

    ๒) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ  

      ๓) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการ

และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และใหกำลังคนมีความ

พรอมท่ีจะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ  

 

      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ มิติ เปนเครื่องมือที่จะ

ชวยทำใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไมมาก

นอยเพียงใด หากยังไมมีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกลาว หรือมีในระดับนอยแลว สวนราชการ

จะตองมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการประเมินดังกลาว และเปนการ

ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและ

กรอบมาตรฐานความสำเร็จท้ัง  ๕  มิติ 
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 เทศบาลตำบลยางหลอ  ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี ้  

๑. แตงตั้งคณะทำงาน 

 เนื่องดวยเทศบาลตำบลยางหลอ ไดแตงตั้งคณะทำงานการจัดการความรูในองคกร KM                       

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยางหลอ ท่ี  ๔๘/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ ซ่ึงคณะทำงานประกอบดวย 

 ๑.  นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ    ประธานกรรมการ 

 ๒.  ปลัดเทศบาลตำบลยางหลอ    กรรมการ 

๓.  หัวหนาสวนราชการเทศบาลตำบลยางหลอ  กรรมการ 

๔.  บุคลากรเทศบาลตำบลยางหลอ   กรรมการ/และเลขาฯ  
 

 Uคณะทำงานมีหนาท่ีดังนี้ 

๑. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรูในเทศบาลตำบลยางหลอ จัดทำแผนจัดความรู 

ในองคกร 

๒. ดำเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนงาน 

๓. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 

๔. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดำเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

๑. ประชุมคณะทำงาน 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล               

ตำบลยางหลอทั้งหมด  ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงไดมีการประชุม

คณะทำงาน เพื่อทบทวนเปาหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพรอมสรุป

บทเรียนตาง ๆ ที ่ไดจากการดำเนินการตามแผนที่ผานมา เพื ่อสรางระบบงาน ระบบการประเมินผล                    

การสรรหา การสรางความกาวหนาในการทำงาน สงเสริมการเรียนรู ของบุคลากรและสรางแรงจูงใจ                       

ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ ่งจะเปนปจจัยหนึ ่งที ่จะทำใหบรรลุถึงวิส ัยทัศน พันธกิจ                   

ตามท่ีไดกำหนดไว 

๓.  คณะทำงานฯ ไดกำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล             

ตามแนวทาง โดยมีขอสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

บทที่ ๓ 

ข้ันตอนจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตำบลยางหลอ 
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 ๓.๑  การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น 

ยุทธศาสตร และศึกษาขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเกี่ยวของการ

ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล                

ผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสำคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน HR 

และการวิเคราะหแรงเสริม-แรงตานของแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล  

 ๓.๒  การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหครอบคลุมการบรรลุ

เปาหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร  

๓.๓  การกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

      ๓.๔  การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนงาน/

โครงการรองรับ 

      ๓.๕ การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายกเทศมนตร ี  

            ๓.๖  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/

โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ  

               ๓.๗  การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพื่อใหเกิดการ

ปรับปรุงการดำเนินการครั้งตอ ๆ ไป  

 

 ๔.  การดำเนินการตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว  

              ๔.๑  คณะทำงานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซ่ึงไดกำหนด

วิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถิ่นเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

เปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน และมีพันธกิจ  ประการหนึ่งคือ พัฒนา ใหเปนองคกรที่มี

สมรรถนะสูง จึงทำใหเห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  

มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรของเทศบาล การสรางใหเทศบาลตำบลยางหลอ เปนองคกรแหงการเรียนรูโดยการนำการ

จัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นบรรลุถึงความสำเร็จ จึงตองมีการ

จัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปนองคกรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน

ดังกลาว คณะทำงานฯ ไดนำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย และผูเกี่ยวของจาก
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 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เปนขอมูล

ประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย 

๔.๑.๑  การวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากร 

บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลยางหลอ 

ในภายภาคหนาของผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholder)  ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 

 

 

 
 

๑.๑ ดานกระบวนงาน  

๑ นำเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรมบุคลากร 

หรือความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานทำใหสามารถทำงานทดแทนกันได 

๒ มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปนกรณีศึกษา เพราะจะทำใหเทศบาล

ตำบลยางหลอไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา 

๓ การออกระเบียบตองมีหลักเกณฑที ่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไมคลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี ้แจงให 

สำนักงานทองถิ่นจังหวัดเขาถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบียบนั้นๆ อยางแทจริง เพื่อที่จะ

ถายทอดใหกับผูปฏิบัติไดอยางแทจริงดวย 

๔ การออกระเบียบตองใหมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคิดคนเดียว ใชหลักการมีสวนรวม  

๕ ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคสวน 

๖ จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี 

๗ มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ 

๘ กระจายอำนาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

๙ สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการท่ีชัดเจน 

๑๐ ลดข้ันตอนการทำงานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง 

๑๑ กระจายอำนาจในการบริหารงานทรัพยากรบคุคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากข้ึน 

๑๒ สงเสริมใหพนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเปนตัวแทนของเทศบาลตำบลยางหลอ ไดในทุกดาน                 

ทุกกิจกรรม  

๑๓ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได 

๑๔ มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 

การคัดเลือกคนเขาสูตำแหนง 

๑. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญท่ีองคกรตองการใหเกิดข้ึนใน  ๑ – ๓  ปขางหนา  คืออะไร 
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 ๑๕ กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๖ ขาราชการเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนงานตนเอง 

๑๗ ปริมาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน 

๑๘ มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตองแมนยำ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ   และบริหาร

ราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 

๑.๒ ดานบุคลากร 

๑  พัฒนาใหบุคลากรมีคุณสมบัติ  ๓  ประการ = เกง  ดี  สุข      

        เกง =  มีความรูเปนท่ียอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอ่ืน มีความ 

สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเปนท่ียอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวน  

ราชการอ่ืน 

            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปรงใส  รับผิดชอบ   

            สุข =   ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืน ๆ ในสำนักงาน 

๒ บุคลากรตองมีความรู ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และบุคลากร ในทุก

ระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนำ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

๓ บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานใหแก

บุคคลอ่ืน ๆ ได 

๔ การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกำหนด Career Path การจัดสวัสดิการตาง ๆ   

๕ เพิ่มขวัญกำลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ 

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

๖ จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ 

๗ เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะดาน 

๘ บุคลากรมีการใหบริการท่ีดีกับผูท่ีมาติดตอ และเปนพ่ีเลี้ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๙ บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ  

๑๐ มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

๑๑ บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 

๑๒ บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

๑๓ ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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 ๑.๓ ดานทรัพยากร 

๑ มีการพัฒนา IT ท่ีเหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๒ นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM) 

๓ มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและทันสมัย 

ใหท้ังระดับจังหวัด  อำเภอ  โดยคำนึงถึงสภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 

๔ สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทำใหการเขาถึงสารสนเทศทำไดงายและ     

เทาเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM) 

๕ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 

 

๑.๔ ดานลูกคา/ผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร  

 • เทศบาลตำบลยางหลอ 

๑ เทศบาลตำบลยางหลอ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  (ธรรมาภิบาล) 

ในการบริหารงาน 

๒ สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เปนประโยชนตอประชาชน 

อยางแทจริง 

๓ บุคลากรเทศบาลตำบลยางหลอ มีความรูความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุมคา 

๔ สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ 

๕ เทศบาลตำบลยางหลอจะตองดำเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด 

๖ มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรทองถ่ินใหเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ในการพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ 

๗ เทศบาลตำบลยางหลอ รับฟง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดำเนินงาน 

 • ประชาชน 

๑ ประชาชนใหความสำคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสำนึก และการเขารวมในการดำเนินงานของ

เทศบาลตำบลยางหลอ 

๒ ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลยางหลอทำงานได

สะดวกยิ่งข้ึน 

๓ ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางหลอ 

 
๒. อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดีย่ิงๆ ข้ึน 
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จุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองคกรมีอยู 

๑ บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาท่ีในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบคุคลของเทศบาลตำบลยางหลอ การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

๒ การเปนหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับในบทบาทการสงเสริมความรูดานการปกครองทองถ่ิน ใหแกประชาชน 

๓ มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหความรูแกขาราชการกรมและพนักงานทองถ่ิน และเปนท่ี 

ยอมรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔ มีเครือขายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

๕ มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีไวอยางชัดเจน 

๖ ผูบริหารใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

๗ มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลายๆดาน เชน การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ การใหทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 

๘ เปนหนวยงานที ่มีพื ้นฐานการทำงานท่ีดี มีว ัฒนธรรมการทำงานที ่สรางสรรค สามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 

๙ มีขอมูลขาวสารเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนวยงานอ่ืน 

๑๐ ขาราชการมีความรู ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทำงานไดหลายตำแหนง 

 

ส่ิงท่ีมุงเนน 

๑ การเปนองคกรหลักในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒ เปนหนวยงานท่ีคอนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กท่ีงายตอการปรับเปลี่ยน 

๓ มีการนำระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายท่ัวประเทศ 

 

    

 

 

 

๑ การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร 

๒ พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทำงานทดแทนกันได 

๓ สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนำในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิสัยทัศน  

ของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

๓. อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทายหรือส่ิงท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสำเร็จ 

ตามเปาหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 
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 ๔ พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

๕ การสรางองคกรให “จิ๋วแตแจว”  เชน การสรางบุคลากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหมีคุณภาพ 

๖ การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและการนำไปใช

ประโยชน 

๗ บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

๘ มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน 

๙ การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เตม็ใจใหบริการ ประสานประโยชน” 

๑๐ สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ 

๑๑ สรางจิตสำนึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

๑๒ จัดสภาพแวดลอมการทำงาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทำงาน 

๑๓ บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีไดรับ 

 

 

 

 

๑ ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 

๒ พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน 

๓ ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรมในการ

บริหารงานบุคคล 

๔ มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสม่ำเสมอและ 

เปนปจจุบนั 

๕ มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหมท่ีสอดคลองกับ

แนวโนมของการบริหารทรพัยากรบุคคลในอนาคต 

๖ มีการจัดทำฐานขอมูลบุคคลที่ถูกตอง ทันสมัย โดยที่ขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลไดดวยตนเองผาน

เครือขายระบบอินเตอรเน็ต 

๗ การกำหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกำหนดแผนไวลวงหนา 

๘ สรางขวัญกำลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตำแหนง การแตงตั้ง (ยาย) การอบรมศึกษาดงูาน 

๙ มีการกำหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพ่ือสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแกบุคลากร 

๑๐ สรางผูบริหารใหเปนผูนำในการบริหารเปลี่ยนแปลง 

๑๑ การรักษาคนในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 

๔. อะไรท่ีหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทำ แตไมไดทำในชวงท่ีผานมาหรือทานคาดหวังให

หนวยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 
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 ๑๒ การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เชน  เรื่องเงินโบนัส 

๑๓ มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและเพียงพอ 

๑๔ กระบวนการในการบรหิารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

        

๔.๑.๒  จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลวจึงไดกำหนดประเด็น

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 

Uลำดับ Uประเด็นยุทธศาสตร 

๑ การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม  จริยธรรม  ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความ 

เปนเลิศ 

๒ การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

๓ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๔ พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

๕ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

๖ การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ 

๗ การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 

๘ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

๙ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม  อยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 

๑๐ การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

๑๑ การพัฒนาศูนยชวยเหลือวิชาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู 

๑๒ การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

๑๓ การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว 

๑๔ การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

๑๕ การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจำ

ตำแหนง 

๑๖ พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จรยิธรรม ความจำเปน 

ในการเรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 

๑๗ กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดำเนินงานใหชัดเจน 
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 Uลำดับ Uประเด็นยุทธศาสตร 

๑๘ บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององคกรโดยเนนการทำงานเปนทีม 

และการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑๙ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 

๒๐ พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๑ สรางระบบ Logistic เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒๒ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 

๒๓ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น และระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่ท่ี

รับผิดชอบและงานภารกิจอยางมืออาชีพ 

๒๔ พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั ้งในสวนของเครื ่องมือ วิธ ีการ และ               

ผูประเมิน เพ่ือใหสามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง      

๒๕ กำหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานใหชัดเจน 

๒๖ สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาระบบการ

ทำงาน และบรรยากาศของการทำงานแบบมีสวนรวม การทำงานเปนทีม การทำงาน

อยางมีความสุข และงานบรรลุผล 

๒๗ พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลังขอมูล

ความรูและนำเทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

๒๘ การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม 

๒๙ การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทำงานแบบมีสวนรวม 

 

               ประกอบกับขอมูลที ่งานการเจาหนาที ่ ไดดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผู บริหาร

พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ  และพนักงานจาง ในการประชุมประจำเดือน ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็น

มีประเด็นท่ีคลายคลึงกับการระดมความคิดเห็นขางตน  
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 การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของ 

ประเด็นยุทธศาสตร และการกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน ๑. การจำกัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 

๒. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม ๒. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ืออำนวยในการสราง 

    ความกาวหนา 

๓. นโยบายรัฐบาล ๓. โครงสรางการบรหิารงานของ สถ.  

  ๔. มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ 

 ๕. ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรูทักษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตำแหนง 

 ๖. ขาดฐานขอมูลอัตรากำลังท่ีเปนปจจุบัน 

 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. จัดทำฐานขอมูลอัตรากำลังใหเปนปจจุบัน ๑. จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนาให 

   ชัดเจน (Career Path) 

 ๒. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือสราง 

   ความกาวหนาในอาชีพ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. จัดทำฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน ๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูล 

   บุคลากร 

๒. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลังใหเหมาะสม  

   กับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

๒. ระดบัความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสราง  

    และอัตรากำลัง 

๓. จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนาให   

   ชัดเจน (Career Path) 

๓. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสราง 

   เสนทางความกาวหนา 

๔. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ  

   สมรรถนะในการทำงาน 

๔. รอยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ 

    ประจำตำแหนง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ๒ : การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑. ผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญกับการ 

   วางแผนอัตรากำลังและการปรับอัตรากำลัง  

   ใหเหมาะสมกับภารกิจ 

๑. ถูกจำกัดดานอัตรากำลังจากการปรับปรุง 

    กระทรวง ทบวง กรม 

๒. บุคลากรมีความพรอมท่ีจะยอมรับการ 

    เปลี่ยนแปลง 

๒. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถายโอน 

   ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๓. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ โอน (ยาย)  

    ไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ 

    หนวยงานท่ีมีความกาวหนามากกวา 

 ๔. อัตรากำลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 

   งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. เพ่ิมอัตรากำลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ   

   ถายโอน 

๑. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังท่ีสอดคลอง 

   กับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 

๒. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให 

    เปนไปตามกรอบท่ีกำหนด 

๒. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม 

   การทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ 

   บริหารราชการแนวใหม 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 

   ทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร 

   ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

๑. ระดับความสำเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน 

    กระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทำงานให 

    เหมาะสมกับภารกิจ 

๒.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับ 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 

    คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

๒.  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสรรหาและ 

     บรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการบริหาร     

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคำนึงถึง  วัฒนธรรม

ความคิดของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร ๓ : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

                                       ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑.ผูบริหารและบุคลากรของ สถ. ใหความสำคัญ ๑. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนำไปใช 

    ในการปฏิบัติงาน 

๒. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน 

   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

๒. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 

    เพียงพอ 

 ๓. ตองพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน 

   ระบบและตอเนื่อง 

๑. จัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 

   สงเสริมตามความตองการดาน IT ของบุคลากร 

๒. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 

   เพียงพอ 

๒. ผูบริหารตองใหความสำคัญและผลักดันใหเกิด  

   ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนำมาใช  

   ประโยชนไดอยางแทจริง 

๓. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 

   เทคโนโลยีจากภายนอก 

๓. จัดทำมาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให 

    ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

๔. กำหนดใหความรู ความสามารถดาน 

    เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ 

    สมรรถนะของทุกตำแหนง 

๔. การจัดทำฐานขอมูลกลางในดานการ 

   บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช 

   ขอมูล 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร 

   กองการเจาหนาท่ีอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

๑. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับ 

    การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT  

๒. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 

   ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทำ 

    เปนฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

    ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 ประเด็นยุทธศาสตร  ๔ : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร                                        

ยุคใหมท่ีใหความสำคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑. มีโครงการฝกอบรมสำหรับผูบริหารท่ี 

   หลากหลาย ท้ังโครงการภายในและภายนอก  

   รวมท้ังโครงการศึกษาดูงานตาง ๆ 

๑. ผูบริหารบางสวนท่ีเขารับการฝกอบรมไมคอย 

   ใหความสำคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา  

   Competency ของตนเอง 

 

 

 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 

   ผูนำการพัฒนาภาวะผูนำ วิสัยทัศน อยางเปน 

   ระบบและตอเนื่อง 

๑. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนำใหมี 

   คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 

๒. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         

   เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำ 

   และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

๒. มีระบบประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับการ 

   ฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

๓. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ท่ี 

   จำเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 

๓. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูท่ี 

    เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือน 

    รวมงานเปนผูประเมิน 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน  

    อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

๑. รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

๒. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ    

   พัฒนาภาวะผูนำและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

๒. จำนวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ 

   สอนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ๕ :  การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑. รัฐบาลใหการสงเสริมโดยกำหนดใหเปน 

    นโยบายของรฐับาล 

๑. ระเบียบปฏิบัติของขาราชการในบางเรื่อง               

    ไมเหมาะสมกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับ 

    ขาราชการ   

๒. ผูบริหารและบุคลากรใหความสำคัญ ๒. ปญหาหนี้สินของขาราชการ 

 ๓. ขาดงบประมาณ 

 ๔. การจัดสวัสดิการไมตรงกับความตองการของ 

   ขาราชการ เนื่องจากไมมีการสำรวจความ 

   ตองการท่ีแทจริง 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริม 

   คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี 

   ประสิทธิภาพ  

๑. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

๒. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนำหลักปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ 

   ดำรงชีวิต 

๒. กำหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 

   นโยบายเนนหนักใหนำไปปฏิบัติอยางเปน 

   รูปธรรม 

๓. สำรวจความพึงพอใจ/ความตองการของ 

   ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

๓. คณะทำงานดานสวัสดิการขาราชการของกรม  

   ควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร 

    ระดับสูงผูบริหารสำนัก/กอง ตัวแทนทองถ่ิน 

     จังหวัด เปนตน  

๔. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให 

   สอดคลองกับความตองการของขาราชการ  

   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ๖:  การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับ

หนวยงาน 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑. นโยบายของผูบรหิารระดับสูงของกรมสงเสริม 

   การปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุน 

๑. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ 

   ขาราชการ เชน การเปลี่ยนสายงาน  

   ระดับตำแหนงของบุคลากร 

๒. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทำงานกับ 

   หนวยงาน 

๒. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

 ๓. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการท่ีวางานราชการ 

    มีคาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทำให 

    อยากยายไปสูหนวยงานท่ีคาตอบแทนดีกวา 

 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังท่ีตอเนื่องชัดเจน  

   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๑. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ 

    ตอเนื่องชัดเจน 

๒. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับ 

   สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

๒. ทำระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และ 

    เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

๓. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย 

   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง 

   ตอเนื่อง 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให 

   สอดคลองกับความตองการของบุคลากร  

   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ 

   บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

๒. การสงเสริมและสนับสนุนใหนำหลักปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงานและ 

   ดำรงชีวิต 

๒. ระดับความสำเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน 

    ใหนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 

    การทำงานและดำรงชีวิต 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ีมีสมรรถนะ 

   สูง เชน Talent Management 

๑. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ  

    สามารถรักษาไวได 

๒. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานใหมีความ 

   ชัดเจนและเปนรูปธรรม   

๒. ระดับความสำเร็จของการสรางระบบสราง 

    แรงจูงใจในการทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร  ๗:  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการ 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑. ผูบริหารและบุคลากรใหความสำคัญ ๑. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 

๒. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการ 

   ทุจริตและโครงการดานการสงเสริมจริยธรรม 

   ของขาราชการ 

๒. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใช 

   วิธีการเดิมๆ ทำใหไมนาสนใจ 

๓. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ 

   หนวยงานอ่ืนอยางสม่ำเสมอ 

๓. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     

   องคความรูขององคกร 

๔. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของ 

   บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

๔. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 

   อยางชัดเจน 

 ๕. คานิยมในการทำงานของผูใตบังคับบัญชา 

 ๖. ไมมีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของขาราชการ 
 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 

    การทำงาน 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม             

   จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมีความ 

   หลากหลายยิ่งข้ึน 

๒. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 

   คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

๒. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 

   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

๓. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 

   บุคลากร 
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 เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 

   บริหารงานบุคคล 

๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

๒. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  

   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

๒. ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน 

    จริยธรรมของกรม 

๓. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 

   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

๓. รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและปฏิบัติตาม 

    คานิยมของกรม 

ประเด็นยุทธศาสตร ๘ : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ 

                                       สมรรถนะประจำตำแหนง 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

    แนวใหมเปดโอกาสใหดำเนินการได 

๑. ยังไมไดดำเนินการจัดทำสมรรถนะหลัก (Core 

   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 

   ประจำตำแหนง (Function Competency) 

   ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

๒. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให 

   ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ภาครัฐแนวใหม 

๒. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    สถ. พ.ศ.2549-2553 ไมสอดคลองกับ 

    สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 

    สถ.และสมรรถนะประจำตำแหนง (Function  

    Competency)  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตาม 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

 ๓. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ  

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน 

   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 

   ปฏิบัติงาน เปนตน 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ 

   สถ. และสมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลอง 

   กับการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

   โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวนรวมในการ 

๑. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหาร 

   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม  
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    จัดทำ   

๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 

   บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ใหสอดคลองกับ 

   สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจำตำแหนง 

   ท่ีกำหนด โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวน 

   รวมในการปรับปรุง 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 

   สมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับการ 

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก 

    และสมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับ 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 

   บุคคล สถ. 

๒. ระดบัของความสำเรจ็ในการปรับปรุงแผนยุทธ 

   ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

๓. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ 

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให 

   บุคลากรในหนวยงาน 

๓. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธและ 

    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   แนวใหม 

ประเด็นยุทธศาสตร ๙ : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑. เปนองคกรท่ีมีความรูในการปฏิบัติงานตาม 

   ภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

๑. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปน 

    องคกรแหงการเรียนรู 

๒. ผูบริหารใหการสนับสนุน 

 

๒. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบ 

    เปนหมวดหมู 

 ๓. บุคลากรขาดความสนใจ 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. ทำแผนการจัดการความรูเพ่ือเปนแนวทางใน 

    การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

๑. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรท้ังท่ี 

    เปนทางการและไมเปนทางการ 

๒. เก็บรวบรวมองคความรูท่ีกระจัดกระจายอยู 

   ตามสำนัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปน 

   หมวดหมู 

 

๓.  ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ  
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      เขาถึงองคความรู 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  

 

๑. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการ 

    ความรู 

๒. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ 

   รวบรวม 

๒. จำนวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 

๓. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลว  

   ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

๓. ระดับความสำเร็จของการเผยแพรองคความรู 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑๐ : การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

๑. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ๑. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 

๒. ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุน 

 

๒. อำนาจการตัดสินใจยังอยูท่ีระดับผูบริหารเปน 

   สวนใหญ   

 

 

๓. มีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับการ 

    สรางภาวะผูนำไมเพียงพอและไมท่ัวถึง 

    บุคลากรทุกกลุม 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

๑. มีระบบการกระจายอำนาจในการตดัสินใจ 

 

๑. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือใหบุคลากรได 

    แสดงออกและกลาตัดสินใจ 

๒. สรางหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการ 

   พัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

๑. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำ 

    ใหกับขาราชการ 

๑. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำ 

    ใหกับขาราชการ อยางนอย ๑  โครงการ 

๒. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 

   ภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

๒. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนา 

    ภาวะผูนำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ 

การสรางความกาวหนาใน

สายอาชีพ 

๑. จัดทำฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

๒. จัดทำแผนสรางความกาวหนา 

 (Career Path) ใหชัดเจน 

๓. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสราง

ความกาวหนาในอาชีพ 

 

๑. จัดทำฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปน

ปจจุบัน 

๒. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลังให

เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

๓. จัดทำแผนสรางความกาวหนา 

(Career Path) ใหชัดเจน 

๔. จัดทำรายละเอียดเกี ่ยวกับ ความรู 

ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 

การวางแผนอัตรากำลังและ

ปรับอัตรากำลังใหเหมาะสม

กับภารกิจ 

๑. เพิ่มอัตรากำลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ

ถายโอน 

๒. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให

เปนไปตามกรอบที่กำหนด 

๓. จ ัดทำและปร ับปร ุงแผนอ ัตรากำล ั งที่

สอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจหนาที่ 

๔. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม

การทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ

บริหารราชการแนวใหม 

๑. สรางและปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรม

ในการทำงานของบุคลากรใหสอดคลอง

ก ับการบร ิหารราชการแนวใหมและ

เหมาะสมกับภารกิจ 

๒.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่

สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวใหม โดย 

คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ 

การพฒันาระบบฐานขอมลู

สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ

ปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

๑. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

๒. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง

เพียงพอ 

๓. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพึ ่งพาระบบ

เทคโนโลยีจากภายนอก 

๔. กำหนดใหความรู ความสามารถ ดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ

สมรรถนะของทุกตำแหนง 

๕. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมตามความตองการดาน IT ของบุคลากร 

๑. พ ัฒนาความร ู ด านท ักษะ IT ของ

บุคลากรกองการเจ าหนาที ่อย างเปน

ระบบและตอเนื่อง 

๒. จ ัดทำฐานข อม ูลสารสนเทศเพื่ อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

สรุปปจจัยหลักแหงความสำเร็จเพ่ือกำหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ 
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๖. ผูบริหารตองใหความสำคัญและผลักดันให

เก ิดระบบฐานขอม ูลสารสนเทศที ่สามารถ

นำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

๗. จัดทำมาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให

ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 

๘. การจ ัดทำฐานข อม ูลกลางในด านการ

บริหารงานบุคคล เพื ่อสะดวกในการเรียกใช

ขอมูล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ 

พัฒนาผู บร ิหารใหม ีภาวะ

ผ ู  น ำ  ม ี ว ิ ส ั ยท ั ศน   และ

พฤติกรรมของผู บริหารยุค

ใหม ท ี ่ ให ความสำค ัญกับ

บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู

ก ั บ ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ก า ร

ปฏิบัติงาน 

 

 

๑. จัดใหมีระบบการประเมินผล การพัฒนา

ภาวะผู นำ ว ิส ัยทัศน อย างเป นระบบและ

ตอเนื่อง 

๒. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน  

(Coaching) เพ ื ่อเป นแนวทางในการพัฒนา

ภาวะผูนำ และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

๓. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ที่

จำเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 

๔. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนำให

มีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 

๕. มีระบบการประเมินผลผูบริหารที่เขารับการ

ฝกอบรมวามีศักยภาพเพิ่มมากข้ึนเพียงใด 

๖. มีระบบการประเมินผู บริหาร โดยใหผู ที่

เกี่ยวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 

เปนผูประเมิน 

๑. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ  

มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

๒ . จ ั ด ท ำ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ น ง า น 

(Coaching) เพื ่อพัฒนาภาวะผู นำและ

ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ 

การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

บุคลากร 

๑. วางแผนงานใชงบประมาณเพื่อการสงเสริม

คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ 

๒. สร างค าน ิยมใหข าราชการโดยนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางการ

ดำรงชีวิต 

๑. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุ

คลกรใหสอดคลองกับความตองการของ

บุคลากร รวมทั ้งมีการประเมินผลเปน

ระยะอยางสม่ำเสมอ 

๒. การสงเสริมและสนับสนุนใหนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ทำงานและดำรงชีวิต 
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๓. สำรวจความพึงพอใจ/ความตองการของ

ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ 

๔. จัดทำแผนสวัสดิการของขาราชการให

สอดคลองกับความตองการของขาราชการ 

รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

๕. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากข้ึน 

. กำหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียงเปน

นโยบายเนนหนักใหนำไปปฏิบัต ิอย างเปน

รูปธรรม 

๗. คณะทำงานดานสวัสดิการขาราชการของ

กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผู บริหาร

ระดับสูง ผูบริหารสำนัก/กอง ทองถ่ินจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ 

ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ส ร  า ง

แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่

ม ีประส ิทธ ิภาพส ูง ไว  กับ

หนวยงาน 

๑. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ตอเนื่อง ชัดเจน

และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๒. มีการจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืน 

เก่ียวกับสวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

๓. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรงกับ

สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม

อยางตอเนื่อง 

๔. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ

ตอเนื่องชัดเจน 

๕. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน

และเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

๑. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่มี

สมรรถนะสูง เชน Talent 

Management 

๒. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน

และเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ 

การเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกพนักงาน  

๑. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน

การทำงาน 

๒. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

๓. จัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากร 

๑. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสใน

การบริหารงานบุคคล 

๒. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

๓. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากร

เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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๔. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม 

จร ิยธรรม ให ม ีประส ิทธ ิภาพและม ีความ

หลากหลายยิ่งข้ึน 

๕. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ

และปฏิบัติตามคานิยมขององคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๘ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ใหตรงกับสมรรถนะประจำ

ตำแหนง 

๑. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ประจำตำแหนง 

๒. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ 

ในระบบการประเมินสมรรถนะ  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. มีการจัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ

หล ักและสมรรถนะประจำตำแหน ง ท่ี

สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐแนวใหม 

๒. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร การ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.  

 

 

 

 ๓. มีการประชาสัมพันธและจัดอบรม

สัมมนาการบริหารทรัพยากรบคุคล

ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรในหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๙ 

พัฒนาองคกรใหเปนองค 

แหงการเรียนรู 

 

๑.  บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติที ่ร ักการ

เรียนรู 

๒.  มีแผนการจัดการความรู 

๓.  รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพรองค

ความรู 

๑. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  

๒. องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับ

การรวบรวม 

๓. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวม

แลวใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑๐ 

การพัฒนาภาวะผูนำใหกับ

ขาราชการ 

 

 

 

 

๑.  ม ีหล ักส ูตรการสร างภาวะผ ู นำให  กับ

ข าราชการท ี ่ เหมาะสมและเป ดโอกาสให

ขาราชการในหนวยงานไดเขารับการอบรมอยาง

ทั่วถึง 

๒.  ผู บังคับบัญชาเห็นความสำคัญและยินดี            

สงบุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม 

๑. มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา

ภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

๒. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 

การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 
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แผนกลยุทธการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

เทศบาลตำบลยางหลอ 
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แบบฟอรมการจัดทำแผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

“เปนเลิศดานบริการ  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  แหลงทองถ่ินเชิงอนุรักษ ยุทธศาสตรท่ี  ๑  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรท่ี  ๒  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

พันธกิจ ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษา  การกีฬา  สาธารณสุข  และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

๒. สงเสริมการอนุรักษ  ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา  และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๓. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

๔. เสริมสรางศักยภาพความเปนเมืองแหงการทองเท่ียว  และสงเสริมใหประชาชน

มีฐานเศรษฐกิจท่ีมั่นคงอยางยั่งยืน  ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี  ๗  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา 

๕.  พัฒนาระบบโครงสรางพื ้นฐาน  สาธารณูปการ  สาธารณูปโภคใหได

มาตรฐาน  และครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี  ๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

๖.  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยการมี ยุทธศาสตรท่ี  ๙  ยุทธศาสตรดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สวนรวมของทุกภาคสวน  

๗.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารตำบลแบบ

บูรณาการ  

ยุทธศาสตร  ๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

แบบฟอรมรายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรบัแผนกลยุทธ 
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 

ความสอดคลอง 

เชิงยุทธศาสตร 

 

1. การปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลัง 

ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจบัุน 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง

โครงสรางและอัตรากำลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสรางและ

อัตรากำลัง อบต. 

2. โครงการการวิเคราะหสภาพ

กำลังคนและจัดทำคณุลักษณะงาน

เฉพาะตำแหนง 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือตดิตามผล

ในระดับตางๆ  

2. การประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

รับทราบผลการดำเนินการ

หรือปญหาตางๆ 

2. จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนาให

ชัดเจน  (Career Path) 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน

สรางเสนทางความกาวหนา  (Career 

Path) 

1. แผนงานการสรางเสนทาง

ความกาวหนา (Career Path) 

2. โครงการการใหทุนการศึกษาแก

ขาราชการ 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือตดิตามผล

การดำเนินการ 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังใน

กรมและหนวยงานภายนอก 

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลอง

กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว

ใหม 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ

สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ

ตำแหนงท่ีสอดคลองกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะประจำตำแหนงท่ี

สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐแนวใหม 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือตดิตาม

ความกาวหนาของการ

ดำเนินการ 

2. การประเมินผลการจดัทำ

สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล  

1. แผนงานปรบัปรุงแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2. แผนงานการหาความตองการใน

การฝกอบรม 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือตดิตาม

ความกาวหนาของการ

ดำเนินการ 

41 
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

3. แผนงานการสงเสริมใหนำความรู

และทักษะจากการอบรมมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล

การศึกษาอบรมของบุคลากร 

5. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให

บุคลากรในหนวยงาน 

ระดับความสำเร็จของการประชา -

สัมพันธและการจดัอบรมการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

1. โครงการประชาสัมพันธการ

บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

2. โครงการอบรมการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 

2. การทดสอบความรูหลัง

การอบรมสัมมนา 

 6. มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะ

ผูนำใหกับขาราชการ 

 

มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

ภาวะผูนำใหกับขาราชการ อยางนอย 

1 โครงการ 

1. แผนการสรางหลักสูตรการพัฒนา

ภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การนำหลักสูตรไปใช

ฝกอบรม 

2. การพัฒนาหลักสตูร

หลังจากการนำไปใช 

 7. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการ

พัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

รอยละของผูผานการฝกอบรมการ

พัฒนาภาวะผูนำ 

1. แผนการสงบุคลากรเขารับการ

อบรม 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. จำนวนผูเขารับการอบรม  

2. จำนวนผูผานการอบรม 

มิติท่ี 2 

ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร

ทรัพยากร                

บุคคล 

1. จัดทำฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปน

ปจจุบัน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ

ฐานขอมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทำฐานขอมูลบุคลากร 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เชน กลุมงาน/ฝาย 

ในกองการเจาหนาท่ี บริษัทท่ี

ปรึกษา 
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

2. การประเมินผลความ

ถูกตองของระบบ 

 2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรบั

การจัดทำเปนฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทำฐานขอมูลสารสน-

เทศเพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติงานดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. แผนงานเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผาน

ชอง ทางท่ีหลากหลาย เชน การ

โทรศัพทแจงขอมูลขาวสาร การสง

ขอความเพ่ือแจงขอ มูลท่ีจำเปน

เรงดวน การจดัทำวารสารขาวการ

บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร

ขอมูลผานทางเว็บไซด 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือติดตามผล 

2. การประเมินผลและพัฒนา

ระบบ 

   3. โครงการจัดทำคูมือการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการ สถ. 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ี

สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวใหม โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิด

ของบุคลากร 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสรรหา

และบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย

คำนึงถึงวัฒนธรรมความคดิของ

บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ

แตงตั้งท่ีสอดคลองกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย

คำนึงถึงวัฒนธรรมความคดิของ

บุคลากร 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 3 

ประสิทธิผลของ

การบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ 

สมรรถนะในการทำงาน 

รอยละความสำเรจ็ของการจัดทำ

สมรรถนะประจำตำแหนง 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะประจำ

ตำแหนง 

2. โครงการศึกษาและวิเคราะหกลุม

งาน (Job Family) 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ

บริหารงานบุคคลของสำนักงาน

ทองถ่ินจังหวัด 

4. โครงการนิเทศงานการบริหาร 

งานบุคคลของสำนักงานทองถ่ิน

จังหวัด สำนักงานทองถ่ินอำเภอ 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือติดตามผลการ

ดำเนินการ 

2. การสัมภาษณความคิดเห็น

ของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมลู 

3. การนิเทศงาน 

 2. การสรางและปรับกระบวนทัศน

วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรให

สอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหม

และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสำเร็จในการสรางและ

ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน คานิยม 

และวัฒนธรรมในการทำงานให

เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสรางและปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนวัฒนธรรมในการ

ทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับ

การบริหารราชการแนวใหมและ

เหมาะสมกับภารกิจ 

 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การจัดโครงการฝกอบรม

ใหแกบุคลากร 

2. การสงบุคลากรไปอบรม

กับหนวยงานอ่ืนๆ 

3. การประชุมเพ่ือติดตามผล 

 3. การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของ

บุคลากรกองการเจาหนาท่ีอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง 

รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ี

ท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

ดาน IT 

1. โครงการฝกอบรมทักษะดาน IT 

แกบุคลากร กองการเจาหนาท่ี 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ

ฝกอบรม 
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

2. การทดสอบสมรรถนะของ

บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ

ฝกอบรม 

 

 4. การพัฒนาผูบริหารใหมภีาวะผูนำ     มี

วิสัยทัศน อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ

ผูนำ มีวิสยัทัศน 

2. โครงการพัฒนาขาราชการตาม

หลักสตูรนายอำเภอ หลักสูตรนัก

ปกครองระดับสูง ฯลฯ 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลผูบริหารท่ี

ไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

วิสัยทัศน 

2. การประชุมเพ่ือตดิตาม

ความกาวหนาของการดำเนิน

โครงการ 

 5. จัดใหมีระบบการสอนงาน 

(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนำและ

ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

จำนวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ี

ไดรับการสอนงาน 

1. แผนงานการสรางระบบการสอน

งานในหนวยงาน (Coaching) 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การติดตามประเมินผลการ

สอนงาน 

2. การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมสีมรรถนะ

สูง เชน Talent Management 

รอยละของบุคลากรท่ีมสีมรรถนะสูงท่ี

กรมฯ สามารถรักษาไวได 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมี

สมรรถนะสูง (Talent Management) 

2. โครงการสงขาราชการเขาศึกษา

อบรมในหลักสูตรของสถาบัน 

หนวยงานภายนอก  

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 

2. การประเมินผลกลุม 

เปาหมาย 
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มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

3. โครงการพัฒนาและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการบรรจุใหมและรับโอน 

 7. หนวยงานมีแผนการจดัการความรู  ระดับความสำเร็จของจดัทำแผนการ

จัดการความรู 

1. แผนการจัดการความรู  งานการเจาหนาท่ี 1. การประชุมเพ่ือตดิตาม

ความกาวหนาของการ

ดำเนินการ 

 8. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ

รวบรวม 

จำนวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองคความรู

ในองคกร 

สำนักงานปลัด 1. การรวบรวมองคความรู

จากหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 9. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบ รวม

แลวใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

ระดับความสำเร็จของการเผยแพร

องคความรู 

1. แผนการเผยแพรองคความรู งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู 

มิติท่ี 4 

ความพรอมรับ

ผิดดานการ

บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ

กระบวนงานในการบรหิารทรัพยากร

บุคคลใหมีความโปรงใส 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐานความ

โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

2. โครงการรณรงคเพ่ือกระตุนให

ภาคประชาชน/องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแจงเบาะแสเฝาระวังทุจรติ

และประพฤติมิชอบ 

3. โครงการสรางเครือขายภาค

ประชาชน/องคกรปกครองสวน

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง

มาตรฐานความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล 

2. การประเมินผลโครงการ 

 



42 
 
 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

ทองถ่ิน ในการแจงเบาะแสเฝาระวัง

ทุจริตฯ  

 

 

2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน

จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ

มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน

จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง

มาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

3. สงเสรมิและประชาสัมพันธใหบุคลากร

เขาใจและปฏิบัตติามคานิยมของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและ

ปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการสงเสรมิและ

ประชาสมัพันธใหบุคลากรเขาใจและ

ปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ

สงเสริมและประชาสัมพันธให

บุคลากรเขาใจและปฏิบัติ

ตามคานิยมของกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน 

มิติท่ี 5 

คุณภาพชีวิต

และความสมดุล

ระหวางชีวิตกับ

การทำงาน 

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของ 

บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของ

บุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะ

อยางสม่ำเสมอ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน

สวัสดิการของบุคลากรกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการ

บุคลากร กรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ิน 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลและพัฒนา

แผนสวัสดิการกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 

2.  การสงเสริมและสนับสนุนใหนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ทำงานและดำรงชีวิต 

ระดับความสำเร็จในการสงเสรมิและ

สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการทำงานและดำรงชีวิต 

1. โครงการสงเสรมิสนับสนุนใหนำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในการทำงานและดำรงชีวิต 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ

สงเสริมสนับสนุนใหนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

ใชในการทำงานและ

ดำรงชีวิต 

 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง

แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ

ทำงานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ

สรางแรงจูงใจในการทำงานของ

บุคลากร 

งานการเจาหนาท่ี 

สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง

แรงจูงใจในการทำงานของ

บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
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มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 

1.  ความสอดคลองเชิง

ยุทธศาสตร 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรา กำลังใหเหมาะสม

กับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสำเรจ็ในการปรบัปรุงโครงสรางและ

อัตรากำลัง 

1.2 จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนา (Career Path) 

ใหชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำแผนสรางเสนทาง

ความกาวหนา 

2. การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลและพ ัฒนา

ทร ัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจำ

ตำแหนง 

 

2.1  จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ประจำตำแหนง ท่ีสอดคลองกับการบริหารทรัพยากร 

บุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.1.1 ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สถ. 

2.2.1 ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพันธและจัดอบรมสมัมนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

ใหบุคลากรในหนวยงาน 

2.3.1 ระดับความสำเรจ็ของการประชา สัมพันธและการจัด

อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

3. การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ  

 

 

 

3.1 มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำใหกับ

ขาราชการ 

 

3.1.1 มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำใหกับ

ขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ 

3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ

ผูนำใหกับขาราชการ 

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนำ 

2.  ประสิทธิภาพของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  

 

 

1.1 จัดทำฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปนปจจุบัน 1.1.1 ระดับความสำเรจ็ในการจัดฐานขอมูลบุคลากร 
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2. การพัฒนาระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

2.1 จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทำเปน

ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 

3.  ประสิทธิภาพของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  

 

1.1 จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ สมรรถนะใน

การทำงาน 

1.1.1 รอยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะประจำ

ตำแหนง 

 

2. การวางแผนอัตรากำลังและปรบัอัตรากำลังให

เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ

ทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหารราชการแนว

ใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสำเรจ็ในการสรางและปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน คานิยม และวัฒนธรรมในการทำงานใหเหมาะสมกับ

ภารกิจ 

 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT  ของบุคลากร

กองการเจาหนาท่ี อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะดาน IT 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมภีาวะผูนำ มีวิสัยทัศน

และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมท่ีให

ความสำคญักับบุคลากรควบคูไปกับประสิทธิภาพ

ของงาน  

 

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสยัทัศน อยาง

เปนระบบและตอเน่ือง 

4.1.1 รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือพัฒนา

ภาวะผูนำและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

4.2.1 จำนวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการสอนงาน 
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5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษา

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมสีมรรถนะสูง เชน 

Talent Management 

 

5.1.1 รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯสามารถ

รักษาไวได 

6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู 6.1.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำ แผนการจดัการความรู 

6.2 องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการรวบรวม 

 

6.2.1 จำนวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลวใหกับ

บุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

6.3.1 ระดับความสำเรจ็ของการเผยแพรองคความรู 

 

 

 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 

4.  ความพรอมรับผิดดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรมใหแก

ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 

1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 1.1.1 ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำกระบวนงานในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

1.2 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน 

จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.2.1 ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.3 สงเสริมและประชาสมัพันธใหบุคลากรเขาใจและ

ปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

1.3.1 รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและปฏิบัติตามคานิยมของ

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

5.  คุณภาพชีวิตและความ

สมดุลระหวางชีวิตกับการ

ทำงาน 

1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของขาราชการ  

 

1.1 การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให

สอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมท้ังมีการ

ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

1.1.1 ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำแผนสวัสดิการของ

บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.2 การสงเสรมิและสนับสนุนใหนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการทำงานและดำรงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสำเรจ็ในการสงเสริมและสนับสนุนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงานและดำรงชีวิต 
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1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ

ทำงานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสำเรจ็ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง

แรงจูงใจในการทำงาน 
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