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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่
จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสําเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 
 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนตําบล
ปากน้ําปราณ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณขึ้น 
โดยได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด้าน ที่ ได้แก่  

1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่
สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

  องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ  จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การจัดทํา เพ่ือเปูาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน”  

 
คณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ  
วิสัยทัศน์ 
              มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้
อย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาตําบลปากน้ําปราณให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

3. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทํางานอย่างมืออาชีพ                                                                                                     
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณให้สามารถส่ง

มอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 เปูาประสงค์ และ 14 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ 

ให้มีสมรรถนะสูง 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

1.1  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ อบต.  
อย่างเป็นระบบ 
1.3  นําการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

2.  บุคลากร อบต. มีความเป็นมืออาชีพและ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ให้มีขีดความสามารถ
สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ จังหวัด  
2.2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.  

3.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ 
ต่อการปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต. สําหรับใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต. 

          
 

บทท่ี 1 
บททั่วไป 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากน้ าปราณ ในการพัฒนาต าบล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  อบต. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการ
ให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 

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

2.  อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพ่ึงพาเอง 

2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน 
การคลัง ของ อบต. 

3.  บุคลากรของ อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให้สามารถส่ง
มอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. อบต. สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนในการพัฒนาตําบล 

1.1  สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต. 
1.2  เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร อบต. และ
การสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย  

2.  อบต. ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน 2.1  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานที่โดดเด่นของ 
อบต. 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก  

1. ปัจจัยภายใน 
ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 

1. ด้านการ
บริหาร 

1.1 การประสานงาน : มีความร่วมมือร่วม
ใจในการ ปฏิบัติงานเนื่องจากมีความ
สามัคคีกันภายในองค์กรและ ทราบ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
1.2 การมอบอํานาจ : ตามศักยภาพภายใต้
อํานาจ หน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย 
1.3 การกํากับดูแล:เป็นไปอย่างสม่ําเสมอ
เพ่ือความเรียบร้อย 

1.1 การแบ่งส่วนราชการ : ยังไม่ ครอบคลุม
ภารกิจทั้งหมด  
1.2 การวางแผน : ประชาชนมีส่วน ร่วมใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนา ในระดับต่ํา 

2. ด้านระเบียบ 
กฎหมาย
ข้อบัญญัติ  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีความรู้
ความสามารถ ด้านงานกฎหมายพร้อมให้
คําปรึกษา  

2.1 การออกข้อบัญญัติ: ประชาชนเข้า มามี
ส่วนร่วมน้อย  
2.2 การบังคับใช้:ประชาชนยังรับทราบน้อย 
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ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
3. ด้านบุคลากร 3.1 วินัย : มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อกฎหมาย  
3.2 พฤติกรรม:ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี
มีความ น่าเชื่อถือ  
3.3 ความเจริญก้าวหน้า:เปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง เข้าสอบแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น 

3.1 คุณภาพของงาน : ปานกลาง ควร ให้
ความรู้เพิ่มเติม  
3.2 ทัศนคติ: ปานกลาง ควรให้ความรู้ 
เพ่ิมเติม 
3.2 อัตรากําลัง : ยังไม่เหมาะสมกับ ปริมาณ
ของงาน 
 

4. ด้าน
งบประมาณ  

4.1 เงินอุดหนุน : ได้รับเงินอุดหนุนสมควร 
กับศักยภาพของพ้ืนที่  

4.1 การชําระภาษี: ประชาชนในพื้นท่ียัง ขาด
ความตื่นตัวในการร่วมรับผิดชอบเรื่อง ภาษี
ต่างๆ 

5. ด้านระบบ
ฐานข้อมูล  

5.1 การจัดเก็บข้อมูล: มีการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ.  
5.2 การปรับปรุงข้อมูล : มีการสํารวจ
ข้อมูล ปัจจุบันเสมอ 
5.3 การมีส่วนร่วม : ชุมชนให้ความรวมมือ
ใน การสํารวจข้อมูล  

5.1 คุณภาพของข้อมูล: ข้อมูลที่ได้รับเป็น 
ข้อมูลที่ยังปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้ความร่วมมือ 
อย่างเต็มที่ 

6.ด้านทรัพยากร 
เครื่องมือในการ
ทํางาน  

6.1 จํานวน:เหมาะสมกับปริมาณงาน  6.1 เทคโนโลยีทันสมัย : มีการนํามาใช้แต่  
บุคลากรยังขาดความรู้ในการใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

 
2. ปัจจัยภายนอก 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
1. ด้านการเมือง  1.1 ระดับความขัดแย้ง : เป็นโอกาสที่แต่

ละฝุายต่างตรวจสอบการทํางานของกัน
และกัน ส่งผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น  

1.1 กลุ่มผลประโยชน์:นักการเมืองเป็นนัก 
ธุรกิจที่มุ่งหากําไรจากการเข้ามาดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง 

2. ด้านเศรษฐกิจ  2.1 เศรษฐกิจรวม : ประชาชนเริ่มตื่นตัวใน 
การใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง  

2.1 สารธารณภัย : เกิดการกัดเซาะชายฝังใน
หน้ามรสุม ทําใหไ้ด้รับผลกระทบในการ
ประกอบอาชีพ 

3. ด้านสังคม  3.1 วัฒนธรรม : มีการฟ้ืนฟู สนับสนุน 
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นมากขึ้น  
3.2 การสื่อสาร:มีความสะดวกรวดเร็ว  

3.1 สังคม : จะเริ่มเป็นสังคมเมืองที่มีความ 
เอ้ืออาทรลดน้อยลง และเห็นแก่ตัวมากขึ้นทํา 
ให้ขาดการรวมพลัง 

4. ด้านนโยบาย
รัฐบาล  

4.1 การกําหนดนโยบาย : มีการริเริ่ม 
นโยบายใหม่ ๆ สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้  

4.1 การปฏิบัติตามนโยบาย : เป็นนโยบาย 
ใหม่ซึ่งบุคลากรยังขาดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

5. ด้านเทคโนโลยี  
 

5.1 การคิดค้น:เทคโนโลยีราคาถูกลงเนื่อง 
จากสารถคิดค้นและผลิตได้เองในประเทศ  

5.1 บุคลากรยังใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่าให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
       มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
       มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  
 
        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 
        มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   

บทท่ี 2 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
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    4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 
         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิด
ผลดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
จําเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของพนักงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาพนักงาน
และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของส่วนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด 
นอกจากนี้ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
 

        มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกําหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ  
    

        มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง 
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
และผู้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     1) พนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงาน และ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว  
     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการ กับพนักงานและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
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      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
  

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้แต่งตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย 
ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทํางานดําเนินการ

จัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 
 1.  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ   ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ   กรรมการ 

3.  หัวหน้าสว่นราชการองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ กรรมการ 
4.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ   กรรมการ/และเลขาฯ  

 

 มีหน้าที่ในการประชุมคณะทํางาน เพื่อทบทวนเปูาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน 
การติดตามประเมินผลดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ เพ่ือ
สร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร 

2. ประชุมคณะท างาน 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากน้ําปราณ ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงได้มีการ
ประชุมคณะทํางาน เพ่ือทบทวนเปูาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อม
สรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การ
สรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก 
ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กําหนดไว้ 

3.  คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 
และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมินสถานภาพ
และผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่าง
ระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรงเสริม-
แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

3.2  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการ บรรลุ 
เปูาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  

3.3  การกําหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการ 
ปฏิบัติงานของแต่ละเปูาประสงค์ 

บทท่ี 3 
ขั้นตอนจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ  
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3.4  การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/ 
โครงการรองรับ 
               3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.   

     3.6  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ แผนงาน/ 
โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
               3.7  การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  
 4.  การด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  

              4.1  คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้กําหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมให้เป็นกลไกในการ
พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงทําให้เห็น
ทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. การ
สร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนําการจัดการความรู้ (KM) 
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพ่ือใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณบรรลุถึงความสําเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทํางานฯ ได้นําผล
การศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดม
ความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 

4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํา
ปราณในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
 
 
 

1.1 ด้านกระบวนงาน  
1. นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรม

บุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
2. มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทําให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้

เข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้กับผู้
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 

4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม  
5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8. กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร 
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10. ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากข้ึน 
12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรได้ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม  
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตร

ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง 
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง 
17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ   และบริหาร

ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ด้านบุคลากร 
1.  พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

        เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรและส่วนราชการอ่ืน มีความสามารถ มีทักษะ ศิลปะ                                   
                     ในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน 
            ดี   =  มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผิดชอบ   
           สุข  = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในองค์กร 

2. บุคลากรต้องมคีวามรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ใน
ทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได ้

4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ   

5. เพ่ิมขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจ
อ่ืนๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ     

เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
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5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  

  องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการ

บริหารงาน 
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อย่างแท้จริง 
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5. องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาตําบล 

ปากน้ําปราณ 
7. องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ รับฟัง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการ

ดําเนินงาน 
  ประชาชน 

1. ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการดําเนินงาน            
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ 

2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ปากน้ําปราณ ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ปากน้ําปราณ 
 
 
       

จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู ่
1. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ําปราณ การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย  
2. การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น                

ให้แก่ประชาชน 
3. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
4. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
5. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
6. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
7. เป็นหน่วยงานที่มีพ้ืนฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
8. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น 
9. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง 

 

2. อะไรบ้างท่ีเป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
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สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
1. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เป็นหน่วยงานทีค่่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 

    
 
 

 
1. 

 
การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ 
6. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและ                    

การนําไปใช้ประโยชน์ 
7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุค 4.0 
9. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 

10. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
11. สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทํางาน 
13. บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
3. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ 

และเป็นปัจจุบัน 
5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่    

ทีส่อดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6. มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
7. การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8. สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน 

3. อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่าน 
   คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 
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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 ความคาดหวังแล้วจึงได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน 
7. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
10. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11. การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
12. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
13. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
14. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับพนักงาน 
15. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
16. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
17. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
18. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม และ

การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21. สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
23. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมิน 

เพ่ือให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง      

  



15 
 

 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
24. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
25. สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางาน 

และบรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุข 
และงานบรรลุผล 

26. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้
และนําเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

27. การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
28. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม 

 

               ประกอบกับข้อมูลที่ฝุานบริหารงานบุคคล ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมี
ประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น 

 
 
 

 
  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตรากําลังและ
ปรับอัตรากําลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

1. เพิ่มอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้
เป็นไปตามกรอบที่กําหนด 
3. จัดทํ าและปรับปรุ งแผนอัตรากํ าลั งที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่ 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรม
ในการทํางานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวใหม่ และ
เหมาะสมกับภารกิจ 
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยคํานงึถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพฒันาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
พนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สรุปปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จเพ่ือก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค ์
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นสว่นหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหน่ง 
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจ 
8. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้ านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้ นํ า  มี วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ ที่ ใ ห้ คว ามสํ า คัญกั บ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบ 
 2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา และ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency    
ที่จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้
มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
เป็นผู้ประเมิน 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา             
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2 .  จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ น ง า น 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนว
ทางการดํารงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
พนักงานต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของพนักงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ําเสมอ 
5. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ              
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

29 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส ร้ า ง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ไ ว้ กั บ
หน่วยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ต่อเนื่อง ชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่น 
เก่ียวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
อย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มี
สมรรถนะสูง เชน่ Talent 
management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกพ่นักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4. พัฒนาโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของหน่วยงาน 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้ า ใ จ และปฏิ บั ติ ต า มค่ า นิ ยมขอ ง
หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจํ าตํ าแหน่ งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
 

1.  บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู ้
2.  มีแผนการจัดการความรู้ 
3.  รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์
ความรู ้

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรูด้้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 
การพัฒนาภาวะผู้นาํให้กับ
พนักงาน 
 

1.  มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นําที่เหมาะสม
และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดีส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับพนักงาน 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับพนักงาน 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ 
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การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร ์

    มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลที่มีสมรรถนะสูงใน 1. การสร้างความก้าวหนา้ในสายอาชีพ 
การส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยัง่ยืน” 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลงัให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการปฏบิัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสําคญักับ    
บุคลากรผูป้ฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1.  พัฒนา อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2.  ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ 6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสทิธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 
3.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร  

8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจาํ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ ตําแหน่ง 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                                                      9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4.  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วน  

10. การพัฒนาภาวะผูน้ําให้กับข้าราชการ 

ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ           
5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดี    
6.  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการ  
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
7.  ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการพัฒนา  
ในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพและ
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพื่อนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว 

 

8.  ส่งเสริมให้บุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดํารงชีวิต  
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แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 
 

แผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 
ความ

สอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์
 

1. การปรับปรุงโครงสรา้งและ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลัง 1. แผนงานปรับปรุง
โครงสร้างและอตัรากําลัง 
อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์
สภาพกําลังคนและจัดทํา
คุณลักษณะงานเฉพาะ
ตําแหน่ง 

สํานักปลัด 1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลในระดับ
ต่างๆ  
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินการหรือปัญหา
ต่างๆ 

2. จัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน  
(Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  (Career 
Path) 

1. แผนงานการสรา้ง
เส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 
2. โครงการการให้
ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการ 

สํานักปลัด 1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลการ
ดําเนินการ 
 

3. จัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งท่ีสอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม ่

ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งท่ีสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐแนวใหม ่

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม ่

สํานักปลัด 1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ 
2. การประเมินผลการ
จัดทําสมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 
 

ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
2. แผนงานการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้
นําความรู้และทักษะจาก

สํานักปลัด 1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ 
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แผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

การอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบรหิารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความสําเร็จของการประชา -สัมพันธ์และการจัดอบรมการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

1.แผนการประชาสัมพันธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม ่
 

สํานักปลัด 1. การทดสอบความรู้
หลังการอบรมสมัมนา 

 6. การส่งบคุลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา 1. แผนการส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม 

สํานักปลัด 1. จํานวนผูเ้ข้ารับการ
อบรม  
2. จํานวนผูผ้่านการ
อบรม 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ 

1. จัดทําฐานข้อมลูบุคลากรให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร 1. โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูล 

สํานักปลัด 1. การประเมินผล
ความถูกต้องของระบบ 

บริหาร
ทรัพยากร                

บุคคล 

2. จัดทําฐานข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีไดร้บัการจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนบัสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูล
สารสน-เทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง 
ทางที่หลากหลาย เช่น การ
โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อ 
มูลที่จําเป็นเร่งด่วน การ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บ
ไซด์ , line , facebook 

สํานักปลัด 1.การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 

 3.  มีการสรรหาและบรรจุ ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ 1.  แผนงานการสรรหาและ สํานักปลัด  
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แผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

บรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร้างและปรับกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรมในการทํางาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการทํางานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. แผนการสร้างและ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางาน
ของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

สํานักปลัด 1. การจดัฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงาน
อื่นๆ 
3. การประชุมเพื่อ
ติดตามผล 

 2. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT ของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้และทักษะด้าน IT 1. แผนการฝึกอบรมทักษะ
ด้าน IT แก่บุคลากร  

สํานักปลัด 1. การทดสอบ
สมรรถนะของบุคลากร
หลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

 3. มีระบบการรักษาบุคลากรที่
มีสมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่สามารถรักษาไว้ได ้ 1. แผนการพัฒนาบุคลากร
ที่มสีมรรถนะสูง 
2. แผนส่งข้าราชการเข้า
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หน่วยงานภายนอก  

สํานักปลัด 1. การประเมินผลกลุ่ม 
เปูาหมาย 
 

 4. หน่วยงานมีแผนการจดัการ
ความรู้  

ระดับความสําเร็จของจดัทําแผนการจัดการความรู ้ 1. แผนการจัดการความรู้  สํานักปลัด 1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ 

 5. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจาย
อยู่ได้รบัการรวบรวม 

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวม
องค์ความรู้ในองค์กร 

สํานักปลัด 1. การรวบรวมองค์
ความรู้จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



23 
 

 

แผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 6. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่

ได้รวบ รวมแล้วให้กับบุคลากร
อื่นได้เรียนรูด้้วย 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพรอ่งค์ความรู ้ 1. แผนการเผยแพร่องค์
ความรู ้

สํานักปลัด 1. แบบประเมินผล
การเรยีนรู ้

มิติท่ี 4 
ความพร้อมรับ
ผิดด้านการ

บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดทํา
มาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพื่อ
กระตุ้นให้ภาคประชาชน
แจ้งเบาะแสเฝูาระวังทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน/องค์กร ใน
การแจ้งเบาะแสเฝูาระวัง
ทุจริต 

สํานักปลัด 1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผล
โครงการ 
 

2. มีการจัดทํารายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงาน 
 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน 
 
 
 

1. แผนงานการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงาน 

สํานักปลัด 1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของพนักงาน 

3. ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์
ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมขององค์กร 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 1. โครงการส่งเสรมิและ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยมขององค์กร 

สํานักปลัด 1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของ
องค์กร 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

1. การจดัทําแผนการจัด
สวัสดิการของ 
บุคลากรใหส้อดคล้องกับความ

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการของพนักงาน 1. จัดทําแผนสวสัดิการ
พนักงาน 

สํานักปลัด 1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการ
พนักงาน 
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แผนงาน/โครงการ  
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

สมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการ

ทํางาน 

ต้องการของบุคลากร  
2.  การส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการส่งเสรมิและสนบัสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต 

1. แผนการส่งเสริม
สนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

 3.  การพัฒนาคณุภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร 

สํานักปลัด 1. การประเมินผล
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1.  ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอตัรา กําลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอตัรากําลัง 

1.2 จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ให้ชัดเจน 1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 
 

2.1  จัดทํารายละเอยีดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหน่ง ท่ีสอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม ่

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทําสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหนง่ที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 2.2.1 ระดับของความสําเรจ็ในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 



25 
 

 

2.3 ประชาสมัพันธ์และจดัอบรมสัมมนาการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา 
สัมพันธ์และการจดัอบรมการบรหิารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่

3. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับพนักงาน  
 
 
 

3.1 มกีารฝึกอบรมที่เกีย่วกับการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับพนักงาน 
 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับพนักงาน อย่างน้อย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับพนักงาน 3.2.1 ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นํา 

2.  ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1 จดัทําฐานข้อมูลบคุลากรให้ถกูต้องเป็นปัจจุบัน 
 
2.1 จดัทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจดัฐานข้อมูล
บุคลากร 
 
2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการ
จัดทําเป็นฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

3.  ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

1.1 จดัทํารายละเอียดเกีย่วกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 
 

2. การวางแผนอตัรากําลังและปรบั
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรใหส้อดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการทํางานให้เหมาะสมกับภารกิจ 
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3. การพัฒนาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT  ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ี อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

4. การพัฒนาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ํา มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บรหิาร
ยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับบุคลากร
ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของงาน  
 

4.1 การพัฒนาผู้บริหารใหม้ีภาวะผู้นํา มีวิสยัทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ดร้บัการพัฒนา 
4.2 จดัให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําและผูป้ฏิบัติงาน
ควบคู่กันไป 

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจา้หน้าที่ท่ีได้รับ
การสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้  

5.1 มีระบบการรักษาบคุลากรที่มสีมรรถนะสูง เช่น Talent Management 
 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่
กรมฯสามารถรักษาไว้ได ้

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู ้

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู ้ 6.1.1 ระดับความสําเรจ็ของจัดทํา แผนการ
จัดการความรู ้

6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รบัการรวบรวม 
 

6.2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ไดร้วบรวมแล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์
ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

4.  ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหาร

1. เสริมสร้างคณุธรรมและจรยิธรรม
ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทํา
กระบวนงานในการบรหิารทรัพยากรบุคคลใหม้ี
ความโปร่งใส 



27 
 

 

ทรัพยากรบุคคล  1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบตัิตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

5.  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

1.  การส่ ง เส ริ มคุณภาพชีวิ ตของ
ข้าราชการ  
 

1.1 การจัดทําแผนการจดัสวสัดิการของบุคลากรใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผน
สวัสดิการของบุคลากรกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

1.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนใหน้ําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการทํางาน
และดํารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการสง่เสริมและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
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