
 
 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม ่
เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

***************** 

            การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กระบวนบริหารงานบุคคล            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตั้งแต่ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การพัฒนา 
การวางแผนอัตรากําลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ 
และการให้พ้นจากตําแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบ
ที่ยึดถือหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และ
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตามเปูาหมาย ที่ตั้งไว้ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเหมืองใหม ่จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
 ๑. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโอนย้าย 
และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา  
 ๒. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ๓. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการ แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการ บรรลุ
ภารกิจและเปูาหมายขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 ๔. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 ๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มี
ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปสู่เปูาหมาย และวิสัยทัศน์การพัฒนา  
 6. ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบ กฎหมาย
กําหนด  
 7. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก     
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                               ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 

                                                  (นายสมศักดิ์  รัตนกรณ์) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ 
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ค าน า 
  องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มี       
ความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีก
หนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบ
ความสําเร็จ และถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 

 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตําบล
เหมืองใหม ่ไดจ้ัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ขึ้น โดย
ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด้าน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ได้แก่  
 1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
 2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
 5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ 

 การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และ
สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การจัดทํา เพ่ือเปูาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน”  

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ 
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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่  

 วิสัยทัศน์ 
              “ตําบลแห่งความสามัคคี ยึดวิถีพอเพียง ชื่อเสียงผลไม้ ใส่ในสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมภูมิปัญญา
ประชาสมใส ร่วมใจสู่อาเซียน” 

 พันธกิจ 

 1. พัฒนาและจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผลผลิต ทางการเกษตร เพ่ิมรายได้ให้กบัประชาชน 
 3. การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความเป็นอยู่ที่ดี 
 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. สืบสานวัฒนธรรม และประเพณี 
 6. จัดระเบียบหมู่บ้าน และชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง 
 7. การบริการที่ดีแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 8 เปูาประสงค์ และ 14 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้
มีความสะดวกและรวดเร็ว 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
3. พัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและ
เก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ประชาชนมีรายได้ เ พียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได ้

1. พัฒนา ปรับปรุง พันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิด
การ เกษตร  อุตสาหกรรมเกิด พืชพันธุ์ ใหม่ๆ  ที่ มี
คุณภาพสูงขึ้น โยขอความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 
2. ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3… 



-2- 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านคุณชีวิตและสาธารณสุข 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้
ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

1. พัฒนาฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ํา ลุ่มน้ํา ลําคลอง และปูาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 
2. รณรงค์สร้างจิตสํานึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  ประชาชนมีความรู้ และบํ ารุ งรั กษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

1. พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนในท้องถิ่น โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจ
บ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
และดูแลรักษาความปลอดภัย และการจราจร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
ในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ โดยสร้างความอบอุ่นใจ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

/บทที่ 2... 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ใจที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน 

1. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับ ให้
มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การ
ออกกําลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การเข้ารับการตรวจหรือ
การบริการด้านสาธารณสุขตามขั้ นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล     
ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐานดังกล่าว 
ประกอบด้วย 

  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้าน       
ความต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
  3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด 
ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อความคง
อยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
  4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
  1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
  2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
 3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   
 4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   
 

/มิติที่ 3... 
 

บทท่ี 2 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
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  มิติที่  3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
  1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
 2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของส่วนราชการ  
 4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด 
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้องมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน   
 2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง
กําหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ  

  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วนราชการ
มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ดังนี้ 
 1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงาน 
และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  
 2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
 3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
 

/มิติในการประเมิน...  
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 มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่      
จะช่วยทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่มาก
น้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการ
จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการ
ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และ
กรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังนี้  

 1. แต่งตั้งคณะท างาน 
 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM  
ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ที่ 118/ 2561 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะทํางาน
ประกอบด้วย 
 ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทํางานดําเนินการ
จัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่            ประธานกรรมการ 
 2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่   กรรมการ 
 3. หัวหน้าสํานักปลัด                                  กรรมการ 
                     4. ผู้อํานวยการกองคลัง                                                      กรรมการ 
 5. ผู้อํานวยการกองช่าง                                                       กรรมการ 
 6. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    กรรมการ 
 7. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                           กรรมการ                           

8. นักทรัพยากรบุคคล                                            กรรมการ/และเลขาฯ  

 คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
 1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ 
 2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร 
 3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
 4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
 5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 2. ประชุมคณะท างาน 
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเหมืองใหม ่ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการ
ประชุมคณะทํางาน เพ่ือทบทวนเปูาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล    
พร้อมสรุปบทเรียนต่างๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล 
การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความ
ผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กําหนดไว้ 
 3. คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  

/และศึกษาข้อมูล… 

บทท่ี 3 
ขั้นตอนจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม ่
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และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องการประเมินสถานภาพ
และผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่าง
ระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรง
เสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการบรรลุ
เปูาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  
 3.3 การกําหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานของแต่ละเปูาประสงค ์
 3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/
โครงการรองรับ 
 3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.   
 3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
 3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อๆ ไป  
 4. การด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  
               4.1 คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้
กําหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาและจัดระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนําการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึง
ความสําเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรที่มี
ความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทํางานฯ ได้นําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้เกี่ยวข้องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็น
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 
 4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล     
เหมืองใหม ่ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 

 
 

 1.1 ด้านกระบวนงาน 
 1) นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การ
ฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 

/2) มีประมวลคําถาม… 
 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร 
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 2) มีประมวลคําถาม - คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะ
ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหมไ่ม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
 3) การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม 
ชี้แจงให้ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง 
เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 
 4) การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม 
 5) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
 6) จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
 7) มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
 8) กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 9) สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
 10) ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
 11) กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น 
 12) ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบล
เหมืองใหม ่ได้ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม 
 13) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 14) มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการ
ฝึกอบรม   ในหลักสูตรต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง 
 15) กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 16) ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนงานตนเอง 
 17) ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
 18) มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ   
และบริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 

 1.2 ด้านบุคลากร 
 1) พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข      
          เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน มีความ 
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน 
                      ดี  = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ   
                      สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นๆ ในสํานักงาน 
 2) บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และ
บุคลากร ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
 3) บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ ได้ 
 4) การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การ
จัดสวัสดิการต่าง  ๆ
 5) เพ่ิมขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ 
แรงจูงใจอ่ืนๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 6) จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 

/7.เพ่ิมบุคลากร… 
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 7) เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
 8) บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9) บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ 
 10) มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
 11) บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
 12) บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 13) ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 1.3 ด้านทรัพยากร 
 1) มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 2) นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
 3) มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและ
ทันสมัยให้ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
 4) สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ     
เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
 5) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่ 
 1) องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
ในการบริหารงาน 
 2) สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
อย่างแท้จริง 
 3) บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
 4) สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
 5) องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 6) มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/ บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาตําบลเหมืองใหม ่
 7) องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ รับฟัง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการ
ดําเนินงาน 

  ประชาชน 
 1) ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่  
 2) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 3) ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเหมืองใหม ่ 

/2. อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็ง… 
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  จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู ่
 1) บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ          
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองใหม่ การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย       
การนิเทศงาน 
 2) การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น 
ให้แก่ประชาชน 
 3) มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่ 
ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 5) มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
 6) ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
 7) มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การ
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
 8) เป็นหน่วยงานที่มีพ้ืนฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
 9) มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น 
 10) ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง 

  สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
 1) การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
 3) มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 
 
 
   
 

 1) การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
 2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
 3) สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 4) พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 5) การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ 
 6) การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึง
และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 7) บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 8) มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุค
โลกาภิวัฒน์ 

/9) การสร้าง Service Mind … 

   2. อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
 

3. อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 
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 9) การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
 10) สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
 11) สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 12) จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การทํางาน 
 13) บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจที่ได้รับ 
 
 
 
 
 

 1) ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
 2) พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
 3) ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
 4) มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
สม่ําเสมอและเป็นปัจจุบัน 
 5) มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
 6) มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
 7) การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
 8) สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรม
ศึกษาดูงาน 
 9) มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร 
 10) สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
 11) การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
 12) การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส 
 13) มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจน
และเพียงพอ 
 14) กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ  
 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

/4. พัฒนาองค์กร... 

4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่าน 
   คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 
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 4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
 6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
 7. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
 8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 10. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 11. การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
 12. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 13. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
 14. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 
 15. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
 16. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นใน
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
 17. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
 18. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม 
และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
 20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 21. สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 22. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
 23. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงาน
ภารกิจอย่างมืออาชีพ 
 24. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมิน 
เพ่ือให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง      
 25. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
 26. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการ
ทํางาน และบรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุข และงาน
บรรลุผล 
 27. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูล
ความรู้และนําเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
 28. การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
 29. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม 
 ประกอบกับข้อมูลที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารพนักงาน     
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็น
ที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น  

/การวิเคราะห์แรงเสริม... 
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                             การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1) ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 1) การจํากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2) แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2) ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออํานวยในการสร้าง

ความก้าวหน้า 
3) นโยบายรัฐบาล 3) โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.  

4) มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 
5) ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ สมรรถนะ
เฉพาะตําแหน่ง 
6) ขาดฐานข้อมูลอัตรากําลังที่เป็นปัจจุบัน 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1) จัดทําฐานข้อมูลอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน 1) จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน 

(Career Path) 
2) มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1) จัดทําฐานขอ้มูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร 
2) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสม  
   กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2) ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง และ
อัตรากําลัง 

3) จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ ชัดเจน 
(Career Path) 

3) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

4)  จั ดทํ า รายละ เ อียดเกี่ ยวกับความรู้  ทั กษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

4) ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการวางแผน
อัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

1) ถูกจํากัดด้านอัตรากําลังจากการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 

2) บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2) มีภารกิจเพ่ิมขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3) บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย) ไป
อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ หน่วยงานที่มี
ความก้าวหน้ามากกว่า 

 4) อัตรากําลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
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สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1) เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการถ่ายโอน 1) จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคล้องกับ

ความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
2) บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เป็นไป
ตามกรอบท่ีกําหนด 

2) จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่ 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1) สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

1) ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทํางานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

2) มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  โดยคํานึ งถึ ง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหาร   
                                  ทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1) ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสําคัญ 1) บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนําไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
2) มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ 

2) ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3) ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
4) มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 
5) ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ สมรรถนะ
เฉพาะตําแหน่ง 
6) ขาดฐานข้อมูลอัตรากําลังที่เป็นปัจจุบัน 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1) ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

1) จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
ตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 
2) ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
3) จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 
4) การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1) ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

2) จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2) ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทําเป็น
ฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่  
                                     ที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1) มีโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารที่หลากหลาย 
ทั้งโครงการภายในและภายนอก รวมทั้งโครงการ
ศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1) ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อยให้
ความสําคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา Competency 
ของตนเอง 

2) มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ของกรมฯ อย่างสม่ําเสมอ 

2) หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/ ไม่ค่อย
น่าสนใจ 
3) ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1) จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้นํา
การพัฒนาภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง 

1) พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้มี
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 

2) จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)        
เ พ่ือ เป็นแนวทางในการ พัฒนาภาวะผู้ นํ าและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2) มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรม
ว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 

3) จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

3) มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1) การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1) ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

2) จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2) จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ   
สอนงาน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1) รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกําหนดให้เป็นนโยบาย
ของรัฐบาล 

1)  ระเบียบปฏิบัติของข้ าราชการในบาง เรื่ อง              
ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับข้าราชการ   

2) ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ 2) ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 
3) ขาดงบประมาณ 
4) การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ
ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสํารวจความ ต้องการที่
แท้จริง 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1) วางแผนใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

1) สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

2) สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิต 

2) กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
เน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีระบบ
ประเมินผลผู้บริหารที่ เข้ ารับการฝึกอบรมว่ามี
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3) สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของข้าราชการ
ต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

3) คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม ควร
มีตัวแทนจากทุกฝุาย เช่น ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหาร
สํานัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น 

4) จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ รวมทั้งมี
การประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1) จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางาน และดํารงชีวิต 

2) ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางาน
และดํารงชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

1) จัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2) จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
3) มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1) จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3) จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4) จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตรากําลั ง
และปรับ อัตรากํ าลั ง ให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1) เพ่ิมอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถ่ายโอน 
2) บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้
เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด 
3) จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4) จัดให้มีกระบวนการสร้ างและปรับ
วัฒนธรรมการทํ างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 

1)  ส ร้ า งและปรั บกระบวนทั ศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
2)  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติ งานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหน่ง 
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดัน
ให้เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติ ง านด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

สรุปปัจจัยหลักแหง่ความส าเร็จเพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้ นํ า  มี วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ ให้ความสําคัญกับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 

1) จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2) จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา 
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3) จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency 
ที่จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
4) พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นํา
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5) มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับ
การฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเ พ่ิมมากขึ้น
เพียงใด 
6) มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ ใต้บั งคับบัญชา เ พ่ือน
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน 

1) การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา 
มี วิ สั ยทั ศน์  อย่ า ง เป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2)  จั ดทํ ามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1) วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2) สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนว
ทางการดํารงชีวิต 
3) สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4) จัดทําแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ําเสมอ 
5) สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
6) กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
7) คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝุาย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสํานัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด 

1) การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

 
 

 

29 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     “ตําบลแห่งความสามัคคี ยึดวิถีพอเพียง ชื่อเสียงผลไม้ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมภูมิปัญญา” 

1) การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2) การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

พันธกิจ 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) พัฒนาและจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ 4) พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญ

กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผลผลิต ทางการเกษตร เพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน 
3) การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความเป็นอยู่ที่ดี 5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) สืบสานวัฒนธรรม และประเพณี 
6)  จัดระเบียบหมู่บ้าน และชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง 

7) การบริการที่ดีแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์
 

1) การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากํ าลั ง ให้ เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
อัตรากําลัง 

1) แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากําลัง อบต. 
2) โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะ
งานเฉพาะตําแหน่ง 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประชุมเพ่ือติดตาม
ผลในระดับต่างๆ  
2)  การประสานงานกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับทราบผลการดําเนินการ
หรือปัญหาต่างๆ 

2) จัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ ห้ ชั ด เ จ น  
(Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  
(Career Path) 

1) แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2) โครงการการให้ทุนการศึกษา
แก่ข้าราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประชุมเพ่ือติดตาม
ผลการดําเนินการ 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ใ น ก ร ม แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก 

3) จัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

1) โครงการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประชุมเพ่ือติดตาม
คว ามก้ า วห น้ า ขอ งก า ร
ดําเนินการ 
2) การประเมินผลการจัดทํา
สมรรถนะ 

4) ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1) แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
2) แผนงานการหาความต้องการ
ในการฝึกอบรม 
3) แผนงานการส่งเสริมให้นํา
ความรู้และทักษะจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4) แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประชุมเพ่ือติดตาม
คว ามก้ า วห น้ า ขอ งก า ร
ดําเนินการ 
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5) ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดอบรม
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1) โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประเมินผลโครงการ 
2) การทดสอบความรู้หลัง
การอบรมสัมมนา 

6) มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู้ นํ า ใ ห้ กั บ
ข้าราชการ 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู้ นํ า ใ ห้ กั บ
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

1) แผนการสร้างหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การนํ าหลั กสู ตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2)  กา ร พัฒนาหลั กสู ต ร
หลังจากการนําไปใช้ 

7) การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพั ฒนาภาวะผู้ นํ าให้ กั บ
ข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นํา 

1) แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) จํานวนผู้เข้ารับการอบรม  
2) จํานวนผู้ผ่านการอบรม 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ
ข อ ง ก า ร
บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร                
บุคคล 
 

1) จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1) โครงการจัดทําฐานข้อมูล
บุ ค ล า ก ร  ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประชุ มหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงาน/ฝุาย 
ในกองการเจ้าหน้าที่ บริษัท
ที่ปรึกษา 
2) การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

2) จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการจัดทําเป็นฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1) แผนงานจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์
แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่งข้อความ
เพ่ือแจ้งข้อ มูลที่จําเป็นเร่งด่วน การ
จัดทําวารสารข่าวการบริหาร

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผล 
2)  การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 
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ทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
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  3) โครงการจัดทําคู่มือการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการ สถ. 

  

3)  มี กา รสรรหาและบรรจุ
แต่ ง ตั้ ง ที่ ส อดคล้ องกั บการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

1)  แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

มิติที่ 3 
ประสิทธิ ผล
ข อ ง ก า ร
บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 
 

1) จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการ
ทํางาน 

ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําสมรรถนะประจําตําแหน่ง 

1) โครงการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
2) โครงการศึกษาและวิเคราะห์
กลุ่มงาน (Job Family) 
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของสํานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด 
4) โครงการนิเทศงานการบริหาร 
งานบุคคลของสํานักงานท้องถิ่น
จังหวัด สํานักงานท้องถิ่นอําเภอ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินการ 
2 )  กา รสั มภาษณ์ คว าม
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
3) การนิเทศงาน 

2) การสร้างและปรับกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรมในการทํางาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการสร้าง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ทํางานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1) โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การจัดโครงการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากร 
2) การส่งบุคลากรไปอบรม
กับหน่วยงานอื่นๆ 
3) การประชุมเพ่ือติดตามผล 
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3) การพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT ของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

1) โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน 
IT แก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 
2) การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจากเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรม 

4) การพัฒนาผู้ บริหารให้มี
ภาวะผู้นํามีวิสัยทัศน์ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

1) โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มี
ภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ 
2) โครงการพัฒนาข้าราชการ
ต า ม ห ลั ก สู ต ร น า ย อํ า เ ภ อ 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
ฯลฯ 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประเมินผลผู้บริหาร
ที่ ได้รับการฝึกอบรมเ พ่ือ
พัฒนาวิสัยทัศน์ 
2) การประชุมเพ่ือติดตาม
คว ามก้ า วห น้ า ขอ งก า ร
ดําเนินโครงการ 

5) จัดให้มีระบบการสอนงาน
(Coaching) เ พ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กัน
ไป 

จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ก อ ง ก า ร
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการสอนงาน 

1) แผนงานการสร้างระบบการ
สอนงานในหน่วยงาน (Coaching) 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
2) การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการสอนงาน 

6) มีระบบการรักษาบุคลากรที่
มีสมรรถนะสู ง  เช่น  Talent 
Management 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี
สมรรถนะสูงที่กรมฯ สามารถ
รักษาไว้ได้ 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  ( Talent 
Management) 
2) โครงการส่งข้าราชการเข้า
ศึกษาอบรมในหลั กสู ตรของ
สถาบัน หน่วยงานภายนอก  
3) โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประเมินผลโครงการ 
2)  การประเมินผลกลุ่ ม 
เปูาหมาย 
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7) หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู้  

ระดับความสํ าเร็จของจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ 

1) แผนการจัดการความรู้  งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานปลัด 

1) การประชุมเพ่ือติดตาม
คว ามก้ า วห น้ า ขอ งก า ร
ดําเนินการ 

8) องค์ความรู้ที่กระจัดกระจาย
อยู่ได้รับการรวบรวม 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม 

1) แผนงานการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร 

 1) การรวบรวมองค์ความรู้
จ ากหน่ วยงานต่ าง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

9) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ได้รวบ รวมแล้วให้กับบุคลากร
อ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1) แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1)  แบบประเมินผลการ
เรียนรู้ 

มิติที่ 4 
ความพร้ อม
รั บ ผิ ด ด้ า น
ก า รบ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 

1) มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคล ให้มี คว าม
โปร่งใส 

1) แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2) โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้นให้
ภาคประชาชน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝูาระวัง
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝูา
ระวังทุจริตฯ  

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ปรับปรุ งมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2) การประเมินผลโครงการ 
 

2) มีการจัดทํารายละเอียด
ม า ต ร ฐ า น จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ม า ต ร ฐ า น จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ก รม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น 

1) แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
จริ ย ธ ร รมของบุ คล ากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ปรับปรุงมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 
 

3) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติ ตามค่ านิ ยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1 )  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1) การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
แ ล ะ ค ว า ม
สมดุลระหว่าง
ชี วิ ตกั บการ
ทํางาน 
 

1 )  ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร จั ด
ส วั ส ดิ ก า ร ขอ งบุ ค ล าก ร ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร  รวมทั้งมีการ
ประ เมินผลเป็นระยะอย่ า ง
สม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1) โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุ ค ล า ก ร  ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1)  การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2)  การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1) การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใ ช้ ใ น ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ
ดํารงชีวิต 

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากร 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด 

1) การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชี วิ ตและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1) การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1) การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรา กําลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1) ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง 

2) จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 

2) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 

2) การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 
 

1) จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2) ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

2) ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3) ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

3) ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3) การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ  
 
 
 

1) มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 
 

1) มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

2) มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ 

2)  ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา 

2. ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1) การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1) จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

1) ระดับความสําเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร 

2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2) จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2) ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทํา
เป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
3. ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1) การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1) จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

1) ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 

2)  การวางแผน อัตรากํ าลั งและปรั บ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

2)การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมใน
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

2) ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์  ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ทํางานให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 

3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3) การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3) ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

4) การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์
และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ ให้
คว ามสํ า คัญกั บบุ คล ากรควบคู่ ไ ปกั บ
ประสิทธิภาพของงาน  

1) การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1) ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

2) จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2)  จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สอนงาน 

5) การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้  

1) มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent Management 

1) ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้ 

6) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1) หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 1) ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการจัดการ
ความรู้ 

2) องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม 

2) จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

3) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

3) ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
4. ความพร้อมรับผิด
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

1) เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

1) มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1) ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

2) มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2) ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

3) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5. คุณภาพชี วิตและ
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน 

1) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
 

1) การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

1) ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
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