
 
 
 

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร  
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งแก  
อำเภอเจรญิศิลป ์  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

         หน้า 
 
บทที่ 1 บททั่วไป           4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
บทที่ 2 การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล      6 
มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์       6 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล     7 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล      7 
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    8 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน    8 
 และหลักเกณฑ์การพัฒนา 
บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล     9 
 แต่งตั้งคณะทำงาน         9 
 ประชุมคณะทำงาน         9 
 กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร      10 
 ทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินงานตามข้ันตอน          10 
 - วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล      10 
 - เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์        11 
 * ด้านกระบวนงาน         11 
 * ด้านบุคลากร          12 
 * ด้านทรัพยากร          13 
 * ด้านลูกค้า /ผู้รับบริการ (หน่วยงาน/ประชาชน)      13 
- วิเคราะห์ SWOT          14 
- วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์         16 
-  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ           30 
-  จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล       34 
- ภาคผนวก           45 
 



 
              
  องค์การบริหารส่วนตำบลป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน 
เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการ  
ดำเนินการในหลายด้านโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้และถือเป็ นกลไก  
สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์  และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จและถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 
  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่ององค์การบริห ารส่วนตำบลทุ่งแก  
จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุง่แก  ขึ้นโดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน 
ความสำเร็จ 5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่ 
  1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
  2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานละหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และ สอดรับกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทาง            
ก า ร บ ร ิ ห า ร ง า น ข อ ง ก ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ  
จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล กับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนด 
แนวทาง และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุง่แกจะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำเพ่ือ 
เป้าหมายสำคัญในการผลักดันพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ“เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริม 
ท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน” 
 
        คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM 
         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

คำนำ 



 
 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
  วิสัยทัศน์ 

“ ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม   ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน ” 
 

 

พันธกิจ(Mission) 
1. พัฒนาระบบสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน 
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน 
3. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
5. ส่งเสริมและสนับสนนุประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
7. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 14 กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกให้มีสมรรถนะสูง 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ระบบบริหารราชการของ อบต. 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจ 
การบ้านเมืองที่ดี 

1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการ 

บริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ 
อบต.อย่างเป็นระบบ 

1.3 นำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2. บุคลากร อบต.มีความเป็นมืออาชีพและมี 
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. 
ให้มีขีดความสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ จังหวัด 
2.2 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต. 

3. อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
อบต.สำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต. 

บทที่ 1 
บททั่วไป 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตำบล 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.อบต.มกีารบริหารจัดการที่ดีและมีการให้ 
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ ประชาชน 

1.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการของ อบต. 
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. 
1.2 พัฒนาศักยภาพของ อบต. ให้สามารถสนองตอบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1.3 ศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา อบต. 

2. อบต. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถ 
พ่ึงพาตนเอง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน 
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. บุคลากรของ อบต. 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของอบต.ให้สามารถ 
ส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการ บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.อบต. สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็น 
หุ้นส่วนการพัฒนาตำบลทุ่งแก 

สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและ  ตรวจสอบการ ดำเนินงานของ 
อบต. 
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร อบต. 
และการสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย 

2. อบต. ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน 2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานที่โดดเด่นของ 
อบต. 



 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความ 
สำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว ประกอบด้วย 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิตทิี่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การทีส่่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร 
บุคคลดังต่อไปนี้ 
  1)มีนโยบายแผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้อบต. 
บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  2)มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” 
ท ี ่ เหมาะสมสอดคล ้ องก ับการบรรล ุภารก ิ จและความจำ เป ็นของส ่ วน ราชการ  ท ั ้ ง ในป ัจ จ ุบ ันและอนาคต 
มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ ช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่าง 
ดังกล่าว 
  3) มีนโยบายแผนงานโครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มาพัฒนาและรักษา 
ไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง จำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของส่วนราชการ (Talent Management) 
  4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
หรือไม่นอกจากน ี้ยังรวม ถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ ทำงาน 
 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล( HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน ราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรร หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ ความถูกต้องและ 
ทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 
  2)มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงทันสมัยและนำมาใช้ประกอบการ   
ตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
  3)สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของ 
ส่วนราชการม ี   ความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for 
Money) 
   

 
บทที่ 2 

การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 



  4)มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
เพ่ือปรับปรุงการ บริหารและการบริการ (HR Automation) 
 
  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
  1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ รือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อ          
การบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ 
  2)ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายแผนงานโครงการและมาตรการด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
  3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และความรู้ (Development and Knowledge Management)เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะ 
ที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและ เป้าหมายของส่วนราชการ 
  4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า 
มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ 
ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดนอกจากนี้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง 
ระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
   มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง การที่ ส่วนราชการจะต้อง 
  1)รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดำเนิน 
การด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
  2)มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องกำหนดให้ความพร้อมรับผิด 
ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 

   มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  หมายถึง  การที่ส่วนราชการมีนโยบาย 
แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
  1)ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงานและบรรยากาศ 
การทำงานตลอดจนมีการ  นำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 
ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง เต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 
  2)มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมายซึ่งมี 
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
  3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ กำลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไป 
สู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการมิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งมิติเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ส่วนราชการ 
ใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ ดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้อง 
กับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่มากน้อยเพียงใดหากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการ 
ประเมินดังกล่าวหรือมีในระดับน้อยแล้วส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการ
ประเมินดังกล่าวและเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณ
ฑ์และกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ 



 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  เน ื ่องด ้วยองค์การบร ิหารส ่วนตำบลทุ ่งแก ได ้แต ่งต ั ้งคณะทำงานการจ ัดการความร ู ้ ในองค์กร KM 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ที่ 239/2563 เมื่อ 2 ตุลาคม 2563 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการ 
บรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทำงาน ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   ประธานกรรมการ 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   กรรมการ 
  3. หวัหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กรรมการ 
  4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   กรรมการ/และเลขาฯ 
  คณะทำงานมีหน้าที่ดงันี้ 
  1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
  2. จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร 
  3. ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
  4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
  5.  ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดำเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
  2. ประชุมคณะทำงาน 
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
แก ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล จึงได้มีการประชุมคณะทำงาน เพ ื่อทบทวนเป้าหมาย 
แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ  ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา 
เพ ื่อ  สร้ า ง ร ะบบงาน  ระบบการประ เม ิ นผล  การสรรหา  การสร ้ า งคว ามก ้ า วหน ้ า ในการทำ ง าน  ส ่ ง เ สริ ม 
กา ร เ ร ี ยนร ู ้ ข อ งบ ุ คล ากรและสร ้ า งแร งจ ู ง ใ จ  คว ามผาสุ ก  คว ามพ ึ งพอ ใจของบ ุ คล ากร  ซ ึ ่ ง จ ะ เป ็ นป ั จ จั ย 
หนึ่งที่จะทำให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กำหนดไว้ 
 
  3. คณะทำงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง 
โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 
  3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากวิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์และศึกษาข้อมูล 
ที่ได้จากการระดมความคิดเห็น ของผู้มี ส่วนได-้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องการ ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง 
จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความ 
ต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้านของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
  3.2 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ครอบคลุมการบรรลุเป้าหมายและจัด 
ลำดับความสำคัญของประเด็น  ยุทธศาสตร์ 
  3.3 การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานของ 
แต่ละเป้าประสงค์ 

 



  3.4 การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ แผนงาน/โครงการรองรับ 
  3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต. 
  3.6การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับช่วงเวลาและปี งบประมาณ 
  3.7 การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิด การปรับปรุงการ 
ดำเนินการครั้งต่อ ๆ ไป 
  4.  การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 
  4.1คณะทำงานฯได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนาซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กร 
ปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่ง
ยืนและมีพันธกิจประการหนึ่งคือพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงจึงทำให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบ 
งานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรมมีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ 
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง ก ั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง  อ บ ต . ก า ร ส ร ้ า ง ใ ห้   อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต ำ บ ล ท ุ ่ ง แ ก
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการนำการจัดการความรู้(KM)มาใช้ในการพัฒนาองค์กรรวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสำเร็จจึงต้องมีการจัดระบบการบริหา
รงานบ ุคคลให ้ม ีประส ิทธ ิภาพเพ ื ่อรองร ับการเป ็นองค ์กรท ี ่ม ีความสามารถตามว ิส ัยทั ศน ์ด ังกล ่าว คณะทำงานฯ 
ได้นำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน    
กลย ุทธ์  การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลตามแนวทาง เป ็นข ้อม ูลประกอบการป ร ับปร ุ งแผนฯ ซ ึ ่ งผลการระดม 
ความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 
  4.1.1การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ทิศทาง 
ความคาดหวังด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งแก  ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 
1.1 ด้านกระบวนงาน 
  1. นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเช่น KM การจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมบุคลากร 
หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงาน ทดแทนกันได้ 
  2. มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษาเพราะจะทำให้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 

  3.การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนวิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือรวมถึงการอบรมชี้แจงให้ 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออก ระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพ่ือที่จะ ถ่ายทอดให้กับ 
ผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 
  4. การออกระเบียบต้องมีการให้ระดมสมองของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียวใช้หลักการมีส่วนร่วม  
  5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
  6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
  7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
 
  8. กระจายอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
  9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
  10.ลดขั้นตอนการทำงานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 

เป้าหมายสุขสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญต่อองค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้าคืออะไร 



  11. กระจายอำนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น 
  12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  
       ได้ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม 
  13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
  14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
       ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่ง 
  15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง 
  17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
  18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ   
       และบริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
   
1.2 ด้านบุคลากร 
  1. พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข 
  เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน มีความ สามารถ มีทักษะ 
ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ อื่น 
  ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ 
  สุข =  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืน ๆ ในสำนักงาน 
  2. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร 
ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนำ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
  3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ 
บุคคลอื่น ๆ ได้ 
  4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกำหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง 
  5.เพ่ิมขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
  6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
  7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
  8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ 
  10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
  11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
  12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
1.3 ด้านทรัพยากร 
 1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 2.นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
 3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 
ให้ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
  



 4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทำให้การเข้าถึงสารสนเทศทำได้ง่ายและเท่าเทียมกัน 
เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ธรรมาภิบาล)  ในการ 

บริหารงาน 

2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อย่างแท้จริง 

3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 

4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จะต้องดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการพัฒนาตำบลทุ่งแก 

7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก รับฟัง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดำเนินงาน 
 
  ประชาชน 

1. ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึก และการเข้าร่วมในการดำเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ทุ่งแก 
 

  จุดแข็งหรอืส่ิงทีด่ีที่องค์กรมีอยู่  
1 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

2 การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน 
3 มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

  2.อะไรบา้งท่ีเป็นจดุแข็ง หรือสิ่งที่ดทีี่องค์กรมีอย่แูละอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดีย่ิงๆ ขึ้น   



5 มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
6 ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7 มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 

8 เป็นหน่วยงานที่มีพ้ืนฐานการทำงานที่ด ีมีวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างสรรค์  สามารถสร้างความ 
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 

9 มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น 
10 ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย  สามารถทำงานได้หลายตำแหน่ง 

 
  สิ่งท่ีมุ่งเน้น  

1 การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
2 เป็นหน่วยงานทีค่่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กทีง่่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
3 มีการนำระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 

 
 

 
1 การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทำงานทดแทนกันได้ 
3 สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4 พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5 การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีคุณภาพ 
6 การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและการนำ 

ไปใช้ประโยชน์ 

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

 

 

 

3. อะไรบ้างท่ีเป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งท่ีตอ้งปรับปรุงเพือ่ให้การรบริหารงานขององค์กรประสบ 
ผลสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 



 
1 ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน 
3 ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม 

ในการบรหิารงานบุคคล 

4 มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
 และเป็นปจัจุบัน 
5 มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ 

ทีส่อดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

6 มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

7 การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8 สรา้งขวัญกำลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การแต่งต้ัง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน 
9 มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 
10 สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11 การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
12 การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส 
13 มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
14 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.1.2 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กำหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม  ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทำแต่ไม่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาหรือท ่าน 
คาดหว ังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 



ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

17 
18 
 

19 
20 
21 
22 
23 
 

24 
 

25 
26 
 
 

27 
 

28 
29 

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจำเป็นในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน 
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององค์กรโดยเน้นการทำงานเป็นทีมและการเป็นหุ้น 
สว่นทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดบรกิารสาธารณะ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รบัผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ 
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และ 
ผู้ประเมิน เพ่ือให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
กำหนด วิธีการ วิธีปฏิบัต ิแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน 
สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาระบบการ 
ทำงาน และบรรยากาศของการทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การทำงาน อย่างมีความสุข 
และงานบรรลุผล 
พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูล 
ความรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม 

 
  ประกอบกับข้อมูลที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือนซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็นที่คล้ายคลึงกับการ 
ระดมความคิดเห็นข้างต้น 



การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทีต่อ้งการของ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และการกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บังคบับัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 1. การจำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออำนวยในการสร้าง 

ความก้าวหน้า 

3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ. 
 4. มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ 

สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง 

 6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน 
 
 

ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ 

ชัดเจน (Career Path) 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือสร้าง 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 
1. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล 

บุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม 
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง 
และอัตรากำลัง 

3. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน 
(Career Path) 
4. จดัทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทำงาน 

3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างเส้นทาง 
ความก้าวหน้า 
4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ 
ประจำตำแหน่ง 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการ 
วางแผนอัตรากำลังและการปรับอัตรากำลัง 
ให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจำกัดด้านอัตรากำลังจากการปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย) 
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
หนว่ยงานทีมี่ความก้าวหน้ามากกว่า 

4. อัตรากำลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. เพ่ิมอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ 
ถ่ายโอน 

1. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่สอดคล้อง 
กับความเปน็จริงตามภารกิจหน้าที่ 

2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้ 
เป็นไปตามกรอบที่กำหนด 

2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม 
การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
บริหารราชการแนวใหม่ 

 
เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
ทำงานของบคุลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร 
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสำเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน ์วัฒนธรรมในการทำงานให้ 
เหมาะสมกับภารกิจ 

2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 
 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ 
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร 
ทรพัยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึง วัฒนธรรม 
ความคิดของบุคลากร 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสำคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนำไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 
เครื่องมือในการตัดสินใจ 

2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
เพียงพอ 

3. ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่อง 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 

2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
เพียงพอ 

2. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและผลักดันให้เกิด 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ 
เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ 
ครอบคลุมทุกภารกจิของ สถ. 

4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 
สมรรถนะของทุกตำแหน่ง 

4. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ 
บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้ ข้อมูล 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับการจัดทำ 
เป็นฐานขอ้มูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารใหมี้ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร 
ยุคใหม่ทีใ่ห้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มีโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารที่ 
หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก 
รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย 
ให้ความสำคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา 
Competency ของตนเอง 

2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัต ิ
ราชการโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอ 

2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/ 
ไม่ค่อยน่าสนใจ 

3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ 
ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
ผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำให้มี 
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 

2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ 
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ 
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่ 
จำเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

3. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที ่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน 
รว่มงานเป็นผู้ประเมิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกำหนดให้เป็น 
นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรื่อง 
ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ ข้าราชการ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ 2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 
3. ขาดงบประมาณ 

 
 



เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ 
พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ 
สอนงาน 
3. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ 
ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสำรวจความ 
ต้องการที่แท้จริง 

  

 
ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. วางแผนใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี 
ประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ ดำรงชีวิต 

2. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม 

3. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ 
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

3. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม 
ควรมตีัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร 
ระดับสูงผู้บริหารสำนัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่น จังหวัด 
เป็นต้น 

4. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 

1. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและ ดำรงชีวิต 

2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การทำงานและดำรงชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตา้น/อุปสรรค 

1. นโยบายของผู้บริหารระดบัสูงของกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของข้าราชการ เช่น 
การเปลี่ยนสายงาน ระดับ ตำแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานกับหน่วย 
งาน 

2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

 3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ 
มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทำให ้
อยากย้ายไปสู่หนว่ยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า 

 
ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ต่อเนื่องชัดเจน 
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ 
ต่อเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับ 
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ทำระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ 
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย 
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง ต่อเนื่อง 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 

1. มีระบบการรักษาไว้ซ่ึงข้าราชการทีมี่สมรรถนะ 
สูง เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลากรทีมี่สมรรถนะสูงที่กรมฯ 
สามารถรักษาไว้ได้ 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีความ 
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบสร้าง 
แรงจูงใจในการทำงาน 

 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการ 
3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ 
หน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ 
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้ 
วิธีการเดิมๆ ทำให้ไม่น่าสนใจ 
3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 
องค์ความรู้ขององค์กร 
4.ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
อย่างชัดเจน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

 5. ค่านยิมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6. ไม่มีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรม 

คุณธรรมของข้าราชการ 

 
ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
การทำงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ 
หลากหลายยิ่งขึ้น 

2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
บุคลากร 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 
บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน 
จริยธรรมของกรม 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม 
ค่านิยมของกรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ 
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดำเนินการได้ 

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



แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้ 
ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหม่ 

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถ. พ.ศ.2549-2553 ไม่สอดคล้องกับ สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของ 
สถ.และสมรรถนะประจำตำแหน่ง (Function 
Competency) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

 3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น 
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

 
ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ 
สถ. และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้อง 
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ จัดทำ 

1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
ที่กำหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน 
ร่วมในการปรับปรุง 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 

1. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. ระดบัความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ 
ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ 
บุคลากรในหน่วยงาน 

3. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์และ 
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว ใหม่ 



 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
เป็นหมวดหมู่ 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 

 
ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. ทำแผนการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่ 
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ 
ตามสำนัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น หมวดหมู่ 

 

3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 
เข้าถึงองค์ความรู้ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการความรู้ 

2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 2. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

3. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 2. อำนาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็น 

ส่วนใหญ่ 

 3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
สร้างภาวะผู้นำไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
บุคลากรทุกกลุ่ม 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 



ส่ิงทีต่้องทำเพื่อลดแรงต้าน ส่ิงทีต่้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้บุคลากรได้ 

แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 
2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกีย่วกบัการ 
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ 
ให้กับข้าราชการ 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ 
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา 
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ 
ผู้นำ 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความกา้วหน้าใน 
สายอาชีพ 

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

1. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็น 
ปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้ 
เหมาะสมกบัข้อเท็จจริงในปัจจบุัน 
3. จัดทำแผนสร้างความก้าวหนา้ 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตรากำลังและ 
ปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ 
ถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้ 
เป็นไปตามกรอบที่กำหนด 
3. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่ 
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม 
การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
บริหารราชการแนวใหม่ 

1. สร้างและปรบักระบวนทัศน์วัฒนธรรม 
ในการทำงานของบุคลากรให้สอดคล้อง 
กับการบริหารราชการแนวใหม่และ 
เหมาะสมกับภารกิจ 
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตงที่ 
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนวใหม่ โดย 
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

สรุปปัจจัยหลักแหง่ความสำเร็จเพือ่กำหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลย ุทธ ์



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือสนบั สนุนการ 
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
เพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ 
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน 
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 
สมรรถนะของทุกตำแหน่ง 
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและ 
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและผลักดันให้ 
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ 
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ 
ครอบคลุมทกุภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ 
บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้ 
ข้อมูล 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ 
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้  
นำมีวิสัยทัศน์แล  
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค  
ใหม่ทีใ่ห้ความสำคัญกับ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่  
กับประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา 
ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง 
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน(Coaching) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ภาวะผู้นำ 
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency 
ที่จำเป็นและต้องการในการเป็นผู้บรหิาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำให้ 
มีคุณลักษณะของผู้บรหิารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ 
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที ่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
เป็นผู้ประเมิน 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มี 
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2 . จัทำมาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำและ 
ผู้ปฏิบัติงานควบคูกั่นไป 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 
บุคลากร 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี 
ประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการ 
ดำรงชีวิต 
3. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ 
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดทำแผนสวัสดิการของข้าราชการให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
6. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น 
รปูธรรม 
7. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของ 
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร 
ระดบัสูง ผู้บรหิารสำนัก/กอง ท้องถิน่จังหวัด 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบสรา้ง 
แรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่ 
มีประสิทธิภาพ สูงไว้กับ 
หน่วยงาน 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ต่อเนื่อง ชัดเจน 
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืน 
เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ 
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
อย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ 
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน 
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มี 
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่พนักงาน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคต ิของบุคคลใน 
การทำงาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม 
คุณธรรม จรยิธรรม อย่างเปน็รปูธรรม 
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ 
บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีป ระสิท ธิภาพและมีความ 
หลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

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



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใ
ห้ตรงกับสมรรถนะประจำ 
ตำแหน่ง 

1. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ประจำตำแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรบัในระบบ 
การประเมินสมรรถนะการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ 
หลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่ 
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม 
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหม่ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 

1.   บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ 
เรยีนรู้ 
2. มีแผนการจัดการความรู้ 
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์ 
ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ 
การรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม 
แล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรยีนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับ 
ข้าราชการ 

1. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำให้กับ 
ข้าราชการที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ 
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม 
อย่างทั่วถึง 
2. ผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญและยินดีส่ง 
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
ภาวะผู้นำใหกั้บข้าราชการ 
2.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ 
พัฒนาภาวะผู้นำใหกั้บข้าราชการ 

 
 

แผนกลยุทธ์การบรหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มุง่พัฒนาเพ่ือ“ ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม   ใส่ใจคุณภาพชีวิต     
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พร้อม
ก้าวไปสู่อาเซียน ” 
 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2. การวางแผนอัตรากำลังและปรบอัตรากำลังให้เหมาะสมกบัภารกิจ 
3.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. พัฒนาผู้บรหิารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน ์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธภิาพสูงไว้กับหน่วยงาน 

พันธกิจ 7. การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บคุลากร 
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
10. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับขา้ราชการ 

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน 
2. บำรุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมการน้อมนำปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ส่งเสริมและสนบัสนุนประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

 
 



แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 
 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที ่1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความสำเรจ็ในการปรบัปรุง 
โครงสร้างและอัตรากำลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ 
อัตรากำลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ 
กำลังคนและจัดทำคณุลักษณะงาน 
เฉพาะตำแหน่ง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. 
การประชุมเพ่ือติดตามผล 
ในระดับต่างๆ 
2. การประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
รับทราบผลการดำเนินการ 
หรอืปญัหาต่างๆ 

2.จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
ใหช้ัดเจน (Career Path) 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน 
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง 
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก ่
ข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1.การประชุมเพ่ือติดตามผล 
การดำเนินการ 
2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในกรมและหน่วยงานภาย 
นอก 

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอด 
คล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาค
รัฐแนว ใหม ่

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ  
ประจำตำแหน่งทีส่อดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

1.โครงการจัดทำสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่ 
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือติดตาม 
ความก้าวหน้าของการ 
ดำเนินการ 
2. การประเมินผลการจัดทำ 
สมรรถนะ 

 
 
 
 
 
  



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที ่1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับของความสำเร็จในการปรับ 
ปรุงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ทรัพยากร บุคคล 

1.แผนงานปรับปรุงแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความต้องการใน 
การฝึกอบรม 
3.แผนงานการส่งเสริมให้นำความรู้ 
และทักษะจากการอบรมมาใช้ใน 
การ ปฏิบัติงาน 
4.แผนงานการประเมินประสิทธิผล 
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือติดตาม 
ความก้าวหน้าของการ 
ดำเนินการ 

5.ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนา 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใ
หม่ให้ บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความสำเร็จของการประชา - 
สัมพันธ์และการจดัอบรมการ   
บรหาิรทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลัง 
การอบรมสัมมนา 

6.มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
ภาวะ ผู้นำให้กับข้าราชการ 

มีการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกับการพัฒนา 
ภาวะผู้นำให้กบข้าราชการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

1.แผนการสร้างหลักสูตรการ 
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การนำหลักสูตรไปใช้ 
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
หลังจากการนำไปใช้ 

7.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ 
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผผู้ ่านการฝึกอบรมการ 
พัฒนาภาวะผู้นำ 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
2. จำนวนผู้ผ่านการอบรม 

 
  
 
 
 
 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที ่2 
ประสิทธภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 

1.จัดทำฐานขอ้มูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น 
ปจัจุบัน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1.โครงการจัดทำฐานข้อมูล 
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เช่นกลุ่มงาน/ฝ่าย 
ในกองการเจ้าหน้าที ่
บริษัทที ่ปรึกษา 
2. การประเมินผลความ 
ถูกต้องของระบบ 

 2.จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท ี่ได้รับ 
การจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพ่ือสนับ 
สนุน การปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1.แผนงานจัดทำฐานข้อมูล      
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผาน ช่อง ทางท่ีหลากหลาย เช่น 
การ โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การส ่งข้อความเพ่ือแจ้งข้อ 
มูลที่จำเป็น 
เร่งด่วน การจัดทำวารสารข่าวการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
การเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
3. โครงการจัดทำคู่มือการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการ สถ. 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผล 
2. 
การประเมินผลและพัฒนา 
ระบบ 

 
 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที ่2 
ประสิทธภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 

3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่ 
สอดคล้องกับการบรหิารทรัพยากร 
บุคคลแนวใหม่โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม 
ความคิด ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งทีส่อดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
ใหมโ่ดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของ บุคลากร 

1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ 
แต่งตัง้ที่สอดคล้องกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่โดย 
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ 
บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลดั 

 

มิติที ่3 
ประสิทธ ิผลของ 
การบริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 
 

 

1. 1.จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะสมรรถนะในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความสำเรจของการจัดทำ 
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 

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

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประชุมหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผลการ 
ดำเนินการ 
2.การสัมภาษณ์ความคิดเห็
น ของผที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 
3. การนเิทศงาน 

2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ 

2. วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรให้ 
สอดคล้องกับการบรหิารราชการแนว 
ใหม่ และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสำเร็จในการสร้างและ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมในการทำงานให้ 
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ 
ทำงานของบุคลากรให้สอดคล้อง 
กับการบริหารราชการแนวใหม ่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การจัดโครงการฝึกอบรม 
ให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไปอบรม 
กับหน่วยงานอื่นๆ 
3.การประชุมเพ่ือติดตามผล 

 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที ่3 
ประสิทธ ิผลของ 
การบริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 
 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะด ้าน IT 
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ 
เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับการพัฒนาความ
รู้และทักษะ ด้าน IT 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT 
แก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
ฝึกอบรม 
2.การทดสอบสมรรถนะของ 
บุคลากรหลังจากเสรจ็สิ้น 
การฝึกอบรม 

4. การพัฒนาผู้บรหิารให้มภีาวะผ ู้นำมี 
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ 
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ 
ผู้นำ มีวิสยั ทัศน์ 
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม 
หลักสูตรนายอำเภอ หลักสูตรนัก 
ปกครองระดับสูง ฯลฯ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1.การประเมินผลผู้บริหารที่ 
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ 
พัฒนาวิสัยทัศน์ 
2. การประชุมเพ่ือติดตาม 
ความก้าวหน้าของการ 
ดำเนิน โครงการ 

5. จัดให้มีระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำและ 
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
ทีไ่ด้รบัการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการสอน 
งานในหน่วยงาน (Coaching) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1.การติดตามประเมินผล 
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบการสอนงาน 

6.มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี 
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี 
สมรรถนะสูง (Talent 
Management) 
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา 
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน 
หน่วยงานภายนอก 
3. โครงการพัฒนาและติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราช
การบรรจุใหม่และรับโอน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุ่ม 
เป้าหมาย 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที ่3 
ประสิทธ ิผลของ 
การบริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 
 

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ ระดับความสำเร็จของจัดทำแผน 
การจัดการความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 1. การประชุมเพ่ือติดตาม 
ความก้าวหน้าของการ 
ดำเนินการ 

8.องค์ความรู้ทีก่ระจัดกระจายอยูไ่ด้รบั 
การรวบรวม 

จำนวนองค์ความรู้ทีไ่ด้รบัการรวบร
วม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ 
ในองค์กร 

สำนักงานปลดั 1. การรวบรวมองค์ความรู้ 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที ่
เกี่ยวข้อง 

9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ 
รวม 
แล้วให้กบับุคลากรอ่ืนได้เรยีนรู้ด้วย 

ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

มิติที ่4 
ความพร้อมรับ 
ผิดด้านการ 
บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1.มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงาน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 
กระบวนงานในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

1.แผนงานการจัดทำมาตรฐาน 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้นให้ 
ภาคประชาชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝ ้าระวัง 
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค 
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง 
ทุจริตฯ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง 
มาตรฐานความโปร่งใสใน 
การบริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 

2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 
มาตรฐานจรยิธรรมของบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง 
มาตรฐานจรยิธรรมของ 
บุคลากรกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 



 
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 3.ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 

เข้าใจและปฏิบัตตามค่านิยมของกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมและ 
ประชาสมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
และปฏิบัติตามค่านยิมของกรม 
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ 
ตามค่านิยมของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

มิติที ่5 
คุณภาพชีวิต 
และความสมดุล 
ระหว่างชีวิตกับ 
การทำงาน 

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลากรให้สอดคล้องกับความตอ้งการ 
ของบุคลากรรวมทั้งมีการประเมินผลเป็น
ระยะ อย่างสม่ำเสมอ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน 
สวัสดิการของบุคลากรกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการ 
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1.การประเมินผลและพัฒนา 
แผนสวัสดิการกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ำหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
ทำงานและดำรงชีวิต 

ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม 
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงมาใช้ในการทำงานและดำรง 
ชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นำ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใช้ ในการทำงานและดำรงชีวิต 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการทำงานและ 
ดำรงชีวิต 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง 
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน 
การทำงานของบุคลากร 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สร้างแรงจูงใจในการทำงานของ 
บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ของบุคลากร 



ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ด และแผนงาน/โครงการ 
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1. ความสอดคล้องเชิง 
ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะ 
สมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1ระดับความสำเรจในการปรบปรุงโครงสร้างและอัตรา
กำลัง 

1.2 จัดทำแผนสรา้งเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสำเรจในการจัดทำแผนสร้างเส้นทาง 
ความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ 
ตำแหน่ง 

2.1 
จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความสำเรจในการจัดทำสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร 
ทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.2ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล สถ. 

2.2.1ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสมมนาการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1ระดับความสำเรจของการประชาสัมพันธ์และการจัด 
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 3.1มีการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำให้
กับข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกีย่วกับการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับ 
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ 

3.2มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา 
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำ 



มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 

2. ประสิทธิภาพของการ 
บรหิารทรพัยากรบุคคล 

1. การสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

1.1 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 1.1.1 ระดับความสำเรจในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร 

2.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับการจัดทำเป็น 
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

3. ประสิทธิภาพของการ 
บรหิารทรพัยากรบุคคล 

1. การสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทำงาน 

1.1.1ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะประจำ 
ตำแหน่ง 

 2.การวางแผนอัตรากำลังและปรบอัตรา 
กำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1การสร้างและปรับกระบวนทัศนว์ัฒนธรรมในการ 
ทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบรหิาร 
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 
ระดับความสำเรจในการสรา้งและปรับเปลี่ยนกระบวน 
ทัศน์ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานให้เหมาะสมกับ 
ภารกิจ 

 3.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT 
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง 

3.1.1ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ท่ีได้รบัการ 
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

 4.การพัฒนาผู้บรหิารให้มีภาวะผ ู้นำมี 
วิสัยทัศนแ์ละพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่
ที่ให ้ความสำคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับ 
ประสิทธภาพของงาน 

4.1 การพัฒนาผู้บรหิารให้มภีาวะผู้นำ มีวิสยทัศน ์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) 
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กนัไป 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 
 
4.2.1จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการสอนงาน 

 5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา 
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง เช่น 
Talent Management 

5.1.1ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯสามารถ 
รักษาไว้ได้ 

 6.พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 
6.2องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 
6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ด้รวบรวมแล้วให้กับ 
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

6.1.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำ แผนการจัดการความรู้ 
6.2.1 จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
6.3.1 ระดับความสำเรจของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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4.  ความพรอ้มรับผิดด้าน 
การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ 
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.1มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
งาน 

1.1.1ระดับความสำเรจในการจัดทำกระบวนงานในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

1.2 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น 

1.2.1ระดับความสำเรจในการจัดทำมาตรฐานจรยิธรรมของ 
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.3ส่งเสริมและประชาสมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ 
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสรมิการปกครองท้อง
ถิ่น 

1.3.1ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5. คุณภาพชีวิตและความ 
สมดุลระหวา่งชีวติกับการ 
ทำงาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 1.1 การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้ 
สอดคล้องกับความตอ้งการของบุคลากร 
รวมทัง้มีการ ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

1.1.1ระดับความสำเรจในการจัดทำแผนสวัสดิการของ 
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต 

1.2.1ระดับความสำเรจในการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ 
ทำงานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสำเรจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง 
แรงจูงใจในการทำงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุง่แก 

เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
*********************** 

  องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุก 
ด้านเพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการ
ดำเนินการในหลายด้านโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้และถือเป็นกลไก 
สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จและถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงคท์ีว่างเอาไว้ 
 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการทำงานอย่างเป็น ระบบและต่อเนื ่อง 
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล        
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  ๙   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
      

               (นายวิจารณ์  มุทาพร) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
..................................................................... 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

  ๑. วางแผนการบริหารอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์กร 
  ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
  ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  ๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได้  
  ๖. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
      

               (นายวิจารณ์  มุทาพร) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 



 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ที ่๑๘๗ /๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
******************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  จะได้ดำเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กรโดยเป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่างๆซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย   จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓    ดังต่อไปนี้ 
 
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     ประธานกรรมการ 
  ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      กรรมการ 
  ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กรรมการ 
  ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
  ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
  ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  ๘. หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการ/และเลขานุการ 

  คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 
  ๒. จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร 
  ๓. ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
  ๔. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
  ๕.  ประชาสัมพันธ์การจดัความรู้ในองค์กรและดำเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง  

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ วันที่ ๑๐ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

               (นายวิจารณ์  มุทาพร) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 
 



           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   โทร.  ๐  ๔๒๗๐  ๙๑๖๐  ต่อ  ๑๐๒ 

ทีส่น ๗๘๐๐๑/๑๗๙   วันที ่ ๑๐    ตุลาคม    ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ในองค์กร(KM) 

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล/ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
 
  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งแก  ที่  ๑๘๗/๒๕๖๓  ลงวันที ่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓              
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ประจำปี  ๒๕๖๓  ซึ่งท่าน
ได้รับแต่งตั้งให้เปน็คณะทำงาน  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง   จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการดำเนินการจัดการความรู้ใน
องค์กร  ประจำปี  ๒๕๖๓  ในวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   ตั้งแต่
เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
  
 
 
 

               (นายวิจารณ์  มุทาพร) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

 
 
 
 
 
สำเนาแจกจ่าย 
๑.  ปลัด อบต. 
๒.  รองปลัด อบต. 
๓. หน.สำนักปลัด 
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง 
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง 
๖.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๗.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 



รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
ครั้งที ่1/2563 

วันที ่30 เดือน  ตุลาคม  2562  เวลา 13.00 น. 
ณ หอประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

********************** 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิจารณ์  มุทาพร ประธาน วิจารณ์  มุทาพร 
2 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ กรรมการ ศนติรา  สุขะปุณพันธ์ 
3 นางจินดาภรณ์  ลาลด กรรมการ จนิดาภรณ์  ลาลด 
4 นางดวงจันทร์  เมฆวัน กรรมการ ดวงจันทร์  เมฆวัน 
5 นายพรชัย  ปิ่นใจ กรรมการ พรชัย  ปิ่นใจ 
6 นายเจียง  เกษเกษร กรรมการ เจียง  เกษเกษร 
7 นางสาวมาศจุฑา  ถาบุตร กรรมการ มาศจุฑา  ถาบุตร 
8 นางสุริวิภา   สัพโส กรรมการ/และเลขานุการ สุริวิภา   สัพโส 

 

  เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ที ่178/2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
   แต่งต้ังคณะทำงานการจดัการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งแก  
   ประจำปี 2563 ซ่ึง คณะกรรมการประกอบด้วย 
   1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     ประธานกรรมการ 
   2. ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล      กรรมการ 
   3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กรรมการ 
   4. ผู้อำนวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
   5. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
   6. ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
   7. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
   8. หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ/และเลขานุการ 
   คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้ 
   ๑. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 
   ๒. จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร 
   ๓. ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
   ๔. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
   ๕.  ประชาสัมพันธ์การจดัความรู้ในองค์กรและดำเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง  
   ได้ดำเนินการจัดการความรู้ และรายงานผลการดำเนินงานให้ประธานทราบ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 
 
 



   1. การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   2.  คูมื่อการปฏิบัติงาน ธุรการและสารบรรณ 
   3.  การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
   ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่แลว้มาได้รบัความสนใจและได้รับความรว่มมือจากพนักงานส่วนเป็น 
   อย่างดี 



ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ประธานฯ    - ไม่มี –  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ         - สำหรับในปีงบประมาณ 2563 นี้ เรายังไม่มีกิจกรรมหรือโครงการใดๆทีจ่ะดำเนินการเกี่ยวกับ 
   การจัดการความรู้ในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดังนั้น ในวันนี้จึงเชิญทุกท่านที่ 
   เป็นคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการครับ 

ปลัด อบต.  -   คะ  ที่แล้วมา ฝ่ายเลขาก็ได้รายงานผลการดำเนินการที่แล้วมาให้ท่านประธานทราบแล้ว 
   และ อบต.เราก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกบักจิกรรมเหล่านี้มาในปี 2562 ดังนั้นในปีนี้ ควรให้ส่วน 
   ราชการหวัหน้าส่วนทุกส่วนรว่มกันพิจารณางานในส่วนราชการของท่านเองก่อนเป็นอันดับแรก 
   แล้วลงมติ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง  

ประธานฯ  - ครับ ตามท่ีปลัด อบต. เสนอก็ถือว่าดีนะครับ ทุกส่วนจะได้นำเสนอผลงานทีจ่ะให้ทุกคนได้ 
   คัดเลือกอีกครั้ง เริ่มจาก หน.สำนักงานปลัด 

หน.สำนักงานปลดั  – คะสำหรับ การจัดการความรู้ในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ในปี 2563 
   สำนักงานปลัดขอเสนอการบริหารทรพัยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลทุ่งแก สืบเนื่องจาก การตรวจโบนัสในปีต่อไปจากนี ้ตามมิติที ่4 มิติด้านการ 
   พัฒนาองค์กร กำหนดให้ตรวจกิจกรรมเหล่านี้ ทั้งหมด ดังนั้นเพือ่เป็นการเตรียมการอีกวธิีหนึ่ง 
   ด้วย สำนักงานปลัดจึงเสนอเรื่องดงักล่าว ประกอบกับ อีกประการหนึ่ง ฝ่ายเลขา ซ่ึงทำหน้าที่ 
   รับผิดชอบในงาน KM และงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดอยู่แล้วมีความรู้ความ 
   สามารถ และรับผิดชอบอยู่แล้ว ก็จะสามารถถ่ายทอดงานมาได้อย่างดี 

ประธานฯ  - เชิญกองคลังครับ 

ผอ.กองคลัง   คะ สำหรับกองคลังขอเสนอเรื่องการตรวจงานจ้างและการทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจการ  
   จ้างเนื่องจากว่า ปัจจุบัน ข้าราชการมีหน้าที่นอกเหนือจากงานประจำแล้ว ยังต้องทำหน้าที่เป็น 
   คณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
 
ประธานฯ  - เชิญกองช่าง ครับ 

ผอ.กองช่าง  ครับ สำหรับกองช่าง ขอเสนองานเกี่ยวการให้บริการขอติดตั้งไฟฟ้ากับประชาชน จริง ๆ แล้ว 
   งานของกองช่าง เป็นงานสายงานช่างที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากอยู่พอสมควรจึงยากที่จะสามารถ 
   ทำงานในรูปแบบ การจัดการความรู้ในองคก์ร เพ่ือให้ทุกท่านทราบได ้ครับ 

ประธานฯ  - เชิญ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผอ.กองการศึกษา ครับ กองการศึกษาขอเสนองานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็นการ   
   ประชาสัมพันธ์ การ จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เรา 

 

 



ประธานฯ  เชิญกองสวัสดิการ 

ผอ.กองสวัสดิการ คะกองสวัสดิการสังคมขอเสนองานเกี่ยวกับผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเชื้อเอสด์คะ  

ประธานฯ  - ในเมื่อส่วน/กองต่าง ๆ ได้เสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะลงมติเพ่ือคัดเลือก   
   งานที่จะดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองคก์ร ของ อบต.เรา ครับ   
   ให้เลขาสรุปงานที่แต่ละส่วนเลือกไว้อีก ครั้งครับ 
เลขาฯ   คะครับ งานที่แต่ละส่วนจะนำมาเป็นตัวเลือกให้กับคณะทำงานได้พิจารณาคัดเลือกร่วม 
   กันมีดังนี้ คะ 
   1.  สำนักงานปลัด การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   2. กองคลัง  การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
   3.  กองช่าง  การขอติดต้ังไฟฟ้าของประชาชน 
   4. กองศึกษาฯ  การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งแก 
   5. กองสวัสดิการ  เกี่ยวกับผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์  

ประธานฯ   ลำดับต่อไป ขอให้แต่ละคนเลือกลงมติ คัดเลือกครับ และ ให้เลขาสรุปคะแนนครับ  

เลขาฯ   - ผลการลงมติของคณะทำงานเป็นดังนี้คะ 

 
งาน คะแนน หมายเหตุ 

1. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3.  การขอติดต้ังไฟฟ้าของประชาชน 
4. การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งแก 
5. การให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

4 
3 
3 
3 
2 

ลำดับ 1 

 
มติที่ประชุม  มีมติเลือก การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
   เป็นงานที่จะใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ใน  
   ปีงบประมาณ 2564 ครับ 

ระเบียบวาระที ่5   เรื่องอ่ืน ๆ     

ประธาน   - ไม่มี – 

ประธานฯ  มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างครับถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 
 
       (ลงชื่อ) สุริวิภา   สัพโส  ผู้จดรายงานการประชุม  
              (นางสุริวภิา  สัพโส) 
                     เลขานุการคณะทำงาน 
 
 
 



 
       (ลงชื่อ)  วิจารณ์  มุทาพร       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวิจารณ์  มุทาพร) 
               ประธานคณะทำงาน 


