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  เทศบาลตําบล เป็นหน่วยงานของรัฐทีมีภารกิจในการส่งเสริมทอ้งถินให้มีความ

เขม้แขง็ในทุกดา้น เพือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้ริง  ซึงเป็นภารกิจที

มีความหลากหลายและครอบคลุมการดาํเนินการในหลายดา้น โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป็นมิติอีกหนึงทีจะขาดการพฒันาไม่ได ้และถือเป็นกลไกสาํคญัในการผลกัดนัยุทธศาสตร์และพนัธ

กิจให้ประสบความสําเร็จ และถือเป็นปัจจยัสําคญัทีจะทาํให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ตามวตัถุประสงคท์ีวางเอาไว ้

 

เพือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนือง  เทศบาลตาํบล

ลุ่มลาํชี ไดจ้ัดทาํแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตําบลลุ่มลาํชีขึน โดยได้

ดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานความสาํเร็จ 5 ดา้น ทีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนด ไดแ้ก่  

1.ความสอดคลอ้งเชิงกลยุทธ์  

2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

4.ความพร้อมรับผิดชอบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล              

5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน และหลกัเกณฑก์ารพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ

กบัวิสัยทัศน์ พนัธกิจ   ดังนันเพือให้เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร

บุคคลทีสามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินไดอ้ย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดาํเนินการจดัทาํแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

มุ่งเนน้ให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางและ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

  เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี  จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลทีไดรั้บการ

จัดทํา เพือเป้าหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ “เป็นเทศบาลตําบลทีมี

สมรรถนะสูงในการส่งเสริมทอ้งถิน ใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาตาํบลไดอ้ย่างยงัยืน”  

 

คณะทาํงานการจดัการความรู้ในองคก์ร KM 

เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี 

 

คาํนํา 



 

 

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี  

 วสัิยทัศน์ 

              มุ่งพฒันาเพือ “เป็นเทศบาลตาํบลทีมีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิน ให้เป็นกลไกใน

การพฒันาตาํบลไดอ้ยา่งยงัยืน” 

 พันธกจิ 

1 พฒันาตาํบลลุ่มลาํชีใหเ้ป็นองคก์รทีมีสมรรถนะสูง 

2 ส่งเสริมการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ระดบัระดบัจงัหวดัและ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

3 บริหารงานบุคคลและเพิมขีดความสามารถของบุคลากรทอ้งถินใหท้าํงานอยา่งมืออาชีพ                                                                                        

4 ส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชีให้สามารถส่งมอบบริการ

สาธารณะใหป้ระชาชนไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน  

 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลุ่มลําชี 

ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถินประกอบดว้ย 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 14 กลยุทธ์ 

ดงันี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1: การยกระดบัขีดความสามารถของเทศบาลตําบลลุ่มลําชีให้มี

สมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  ระบบบริหารราชการของ ทต. เกิด 

ผลสมัฤทธิตามหลกัการบริหารกิจการ 

บา้นเมืองทีดี 

1.1  พฒันาการบริหารจดัการตามหลกัเกณฑ ์

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

1.2  ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของ ทต.  

อย่างเป็นระบบ 

1.3  นาํการจดัการความรู้มาใชใ้นการพฒันาองคก์ร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2.  บุคลากร ทต. มีความเป็นมืออาชีพและ 

มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

2.1  พฒันาสมรรถนะบุคลากร ทต. ใหมี้ขีดความสามารถ

สนองตอบต่อยทุธศาสตร์ จงัหวดั  

2.2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังานของบุคลากร 

ทต.  

3.  ทต. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเออืต่อ

การปฏิบติังาน 

3.1  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ ทต. สาํหรับใช้

สนบัสนุนการปฏิบติังานตามภารกิจของ ทต. 

บทที 1 

บททวัไป 



            ประเดน็ยุทธศาสตร์ที 2 : การเพิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินในการพัฒนาตําบล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  ทต. มีการบริหารจดัการทีดีและมีการ

ใหบ้ริการสาธารณะทีมีคุณภาพแก่ประชาชน 

1.1  ส่งเสริมการบริหารจดัการของ ทต. ตาม

หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี.  

1.2  พฒันาศกัยภาพของ ทต. ใหส้ามารถ

สนองตอบยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

1.3  ศึกษา  วิจยั และติดตามประเมินผลเพือพฒันา ทต. 

2.  ทต. มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการ

งบประมาณ การเงิน การคลงัให้สามารถพึงพา

ตนเอง 

2.1  พฒันาระบบการบริหารจดัการงบประมาณ

การเงิน การคลงั ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน 

3.  บุคลากรของ ทต. มีศกัยภาพในการปฏิบติังาน 3.1  พฒันาสมรรถนะบุคลากรของ ทต. ให้

สามารถส่งมอบบริการสาธารณะไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

         

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจดัการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ  

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ทต. สามารถใชภ้าคีเครือข่ายให้เขา้ร่วมเป็น

หุน้ส่วนการพฒันาตาํบลลุ่มลาํชี 

1.1  สร้างกลไกใหภ้าคีเครือข่ายการพฒันาเขา้มา

มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของ ทต. 

1.2  เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ทต. 

และการสร้างและใชภ้าคีเครือข่าย  

2.  ทต. ไดรั้บความเชือมนัจากประชาชน 2.1  เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกถึงผลงานที

โดดเด่นของ ทต. 

 

 

 

 



 

 

 

 

เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี ไดจ้ดัทาํแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน

ความสาํเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึงกรอบมาตรฐาน ดงักล่าว 

ประกอบดว้ย 

       มิติที 1  ความสอดคลอ้งเชิงยทุธศาสตร์ 

       มิติที 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

       มิติที 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

       มิติที 4  ความพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

       มิติที 5  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน  

 

        มิติที 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การทีส่วนราชการมีแนวทางและ

วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดงัต่อไปนี 

   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึงมีความ

สอดคลอ้งและสนบัสนุนให ้ทต. บรรลุพนัธกิจเป้าหมายและวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

   2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 

“กาํลงัคนมีขนาดและสมรรถนะ” ทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลุภารกิจและความจาํเป็นของส่วน

ราชการ ทงัในปัจจุบนัและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาํลงัคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ

ช่องวา่งดา้นความตอ้งการกาํลงัคนและมีแผนเพือลดช่องวา่งดงักล่าว  

   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ

ดึงดูด ให้ไดม้าพฒันาและรักษาไวซึ้งกลุ่มขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานทีมีทกัษะหรือสมรรถนะสูง ซึง

จาํเป็นต่อความคงอยูแ่ละขีดความสามารถในการแข่งขนัของส่วนราชการ (Talent Management)   

   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู ้บริหารทุกระดับ รวมทังมีแผนการสร้างความ

ต่อเนืองในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนียงัรวมถึงการทีผูน้าํปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดีและ

สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัขา้ราชการและผูป้ฏิบติังาน ทงัในเรืองของผลการปฏิบติังานและพฤติกรรม

ในการทาํงาน 

 

        มิติที 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 

Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR 

Transactional Activities) มีลกัษณะดงัต่อไปนี  

บทที 2 

การจดัทาํแผนกลยทุธ์การบริหารทรพัยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน

ความสาํเรจ็ด้านการบริหารทรพัยากรบคุคล  (HR Scorecard) 

 

  



      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การ

สรรหาคดัเลือก การบรรจุแต่งตงั การพฒันา การเลือนขนัเลือนตาํแหน่ง การโยกยา้ย และกิจกรรม

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอนืๆ มีความถูกตอ้งและทนัเวลา (Accuracy and Timeliness)   

      2) มีระบบฐานขอ้มูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทีมีความถูกตอ้ง เทียงตรง 

ทนัสมยั และนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการไดจ้ริง 

      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 

Productivity) ตลอดจนความคุม้ค่า (Value for Money)   

    4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 

         มิติที  3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส่วนราชการก่อใหเ้กิดผลดงัต่อไปนี   

    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซึ้งขา้ราชการและ

ผูป้ฏิบติังานซึงจาํเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พนัธกิจของส่วนราชการ  

    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผูป้ฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

    3) การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันาอย่างต่อเนือง รวมทงัส่งเสริมใหมี้

การแบ่งปันแลกเปลียนขอ้มูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพือพฒันา

ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานให้มีทกัษะและสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมาย

ของส่วนราชการ  

    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ทีเน้นประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและความคุม้ค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทีสามารถจาํแนกความ

แตกต่างและจัดลาํดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานซึงเรียกชืออืนได้อย่างมี

ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจถึงความเชือมโยง

ระหว่างผลการปฏิบติังานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกบัความสําเร็จหรือผลงานของส่วน

ราชการ 

        มิติที 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การทีส่วน

ราชการจะตอ้ง 



    1) รับผิดชอบต่อการตดัสินใจและผลของการตดัสินใจดา้นการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนการดาํเนินการดา้นวินัย โดยคาํนึงถึงหลกัความสามารถและผลงาน หลกัคุณธรรม 

หลกันิติธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน   

    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทงันีจะตอ้ง

กาํหนดใหค้วามพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

    

        มิตทีิ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวติกบัการทํางาน หมายถึง 

การทีส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึงจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิต

ของขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐ ดงันี 

     1) ข้าราชการและผูป้ฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ระบบงาน และบรรยากาศการทาํงาน ตลอดจนมีการนาํเทคโนโลยีการสือสารเขา้มาใชใ้นการบริหาร

ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึงจะส่งเสริมให้ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานไดใ้ชศ้กัยภาพ

อยา่งเตม็ที โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใชชี้วิตส่วนตวั  

     2) มีการจัดสวสัดิการและสิงอาํนวยความสะดวกเพิมเติมทีไม่ใช่สวสัดิการภาค

บงัคบัตามกฎหมาย ซึงมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการ  

      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับ

ขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน และให้ระหว่างขา้ราชการ และผูป้ฏิบติังานดว้ยกนัเอง และให้

กาํลงัคนมีความพร้อมทีจะขบัเคลือนส่วนราชการใหพ้ฒันาไปสู่วิสัยทศัน์ทีตอ้งการ  

      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทงั 5 มิติ เป็นเครืองมือ

ทีจะช่วยทาํให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ

ดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยงัไม่มีการดาํเนินการตามมิติการประเมิน

ดงักล่าว หรือมีในระดบันอ้ยแลว้ ส่วนราชการจะตอ้งมีการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้สอดคลอ้งกบัมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

ปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละกรอบมาตรฐานความสาํเร็จทงั 5 มิติ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี ดาํเนินการจดัทาํแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดงันี  

1. แต่งตงัคณะทํางาน 

เนืองดว้ยเทศบาลตาํบล  ไดแ้ต่งตงัคณะทาํงานการจดัการความรู้ในองค์กร KM  ตาม

คาํสงัเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี ที  28/2562   เมือ  4  กุมภาพนัธ์ 2562     ซึงคณะทาํงานประกอบดว้ย 

ดังนันเพือให้การดําเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงค์จึงขอแต่งตัง คณะทํางาน

ดาํเนินการจดัการองคค์วามรู้ในองคก์ร ดงันี 

 1.  นายกเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี   ประธานกรรมการ 

 2.  ปลดัเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี   กรรมการ 

3.  หวัหนา้ส่วนราชการเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี  กรรมการ 

4.  งานการเจา้หนา้ทีเทศบาลตาํบลลุม่ลาํชี  กรรมการ/และเลขาฯ  
 

  คณะทํางานมีหน้าทีดงันี 

1. ดาํเนินการจดัทาํแนวทางการจดัความรู้ในเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี 

2. จดัทาํแผนจดัความรู้ในองคก์ร 

3. ดาํเนินการและติดตามความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานตามแผนงาน 

4. พฒันา ปรับปรุงแกไ้ข และสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม 

5. ประชาสัมพนัธ์การจดัความรู้ในองคก์รและดาํเนินการอืน ๆ ในส่วนทีเกียวขอ้ง 

  

2. ประชุมคณะทํางาน 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี ทงัหมด ดงันนัในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  จึง

ได้มีการประชุมคณะทาํงาน เพือทบทวนเป้าหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบติัตามแผน การ

ติดตามประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ทีไดจ้ากการดาํเนินการตามแผนทีผ่านมา เพือสร้าง

ระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความกา้วหนา้ในการทาํงาน ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึงจะเป็นปัจจยั

หนึงทีจะทาํใหบ้รรลุถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ตามทีไดก้าํหนดไว ้

 

บทที 3 

ขนัตอนจดัทาํแผนกลยทุธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคล 

เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี 



3.  คณะทํางานฯ ได้กาํหนดขันตอนในการจดัทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

แนวทาง โดยมีขอ้สรุปขนัตอนการทบทวนแผนฯ ดงันี 

3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทศัน ์พนัธกิจ ประเดน็ 

ยุทธศาสตร์ และศึกษาขอ้มูลทีไดจ้ากการระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสียและผูเ้กียวขอ้ง

การประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร

บุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสําคญัของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการ

ปฏิบติังานดา้น HR และการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกล

ยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.2  การกาํหนดประเดน็ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพอืใหค้รอบคลุมการ 

บรรลุเป้าหมาย และจดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ยทุธศาสตร์  

3.3  การกาํหนดเป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและตวัชีวดั 

ผลการปฏิบติังานของแต่ละเป้าประสงค ์

3.4  การจดัทาํรายละเอียดแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจดัทาํ 

แผนงาน/โครงการรองรับ 

                     3.5 การขออนุมติัแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก ทต.   

       3.6  การจดัทาํแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

แผนงาน/โครงการ ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัช่วงเวลาและปีงบประมาณ  

                     3.7  การดาํเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบติังานพร้อมสร้างบทเรียนเพือให้

เกิดการปรับปรุงการดาํเนินการครังต่อ ๆ ไป  

 

 4.  การดาํเนินการตามขันตอนทีกาํหนดไว้  

              4.1  คณะทาํงานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพฒันา  ซึงได้

กาํหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถินเป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินให้เป็นกลไกในการพฒันาประเทศไดอ้ย่างยงัยืน และมีพนัธกิจประการหนึงคือ 

พัฒนา  ให้เป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสูง จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาทีจะต้องมีการจัด

ระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการทีดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเป็นธรรม มีการ

พฒันาบุคลากรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของ ทต. การสร้างใหเ้ทศบาล

ตาํบลลุ่มลาํชี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนาํการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพฒันา

องค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน

เพือให้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตอ้งมีการจดัระบบการบริหารงาน

บุคคลให้มีประสิทธิภาพเพือรองรับการเป็นองค์กรทีมีความสามารถตามวิสัยทศัน์ดงักล่าว คณะ

ทาํงานฯ ไดน้าํผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสีย และผูเ้กียวขอ้ง จากการ



สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาํแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูล

ประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึงผลการระดมความคิดเห็นดงักล่าวประกอบดว้ย 

4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดออ่น ประเด็นทา้ทายของการบริหารทรัพยากร 

บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวงัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาํบลลุ่มลาํ

ชี ในภายภาคหนา้ ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ทีเกียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ดงันี 

 

 

 
 

1.1 ด้านกระบวนงาน  

1 นาํเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่น KM การจดัเก็บขอ้มูล การฝึกอบรม

บุคลากร หรือความรู้เกียวกบัการปฏิบติังานทาํให้สามารถทาํงานทดแทนกนัได ้

2 มีประมวลคาํถาม-คาํตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทาํให้เทศบาล

ตาํบลลุ่มลาํชีไม่ตอ้งเสียเวลาในการตอบปัญหา 

3 การออกระเบียบตอ้งมีหลกัเกณฑ์ทีชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชีแจงให ้

สาํนกังานทอ้งถินจงัหวดัเขา้ถึงหลกัระเบียบตามเจตนารมณ์ของผูอ้อกระเบียบนนัๆ อย่างแทจ้ริง เพือทีจะ

ถ่ายทอดใหก้บัผูป้ฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริงดว้ย 

4 การออกระเบียบตอ้งใหมี้การระดมสมอง ของหน่วยงานผูป้ฏิบติัไมคิ่ดคนเดียว ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  

5 ยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการทาํงานและบูรณาการกบัทุกภาคส่วน 

6 จดัระบบการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นวิชาการและเทคโนโลยี 

7 มีระบบฐานขอ้มลูในการปฏิบติังานทีถูกตอ้ง ทนัสมยั และเพียงพอ 

8 กระจายอาํนาจดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานมากขึน 

9 สร้างเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพขา้ราชการทีชดัเจน 

10 ลดขนัตอนการทาํงานใหมี้ความรวดเร็ว กระชบั ถูกตอ้ง 

11 กระจายอาํนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละระดบัมากขึน 

12 ส่งเสริมใหพ้นักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตวัแทนของเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี ไดใ้นทุกดา้น ทุก

กิจกรรม  

13 มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานทีเทียงตรง เชือถือได ้

14 มีระบบการบริหารงานบุคคลทีเนน้ระบบคุณธรรม เช่น การคดัเลือกคนเขา้รับการฝึกอบรม   ในหลกัสูตร

ต่างๆ การคดัเลือกคนเขา้สู่ตาํแหน่ง 

15 กระบวนงานมีความชดัเจน และสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เป้าหมายสูงสดุหรือผลสมัฤทธิทีสาํคญัทีองคก์รต้องการให้เกิดขนึใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร 



16 ขา้ราชการเขา้ใจบทบาทความเชือมโยงกระบวนงานของหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบักระบวนงานตนเอง 

17 ปริมาณคนตอ้งเหมาะสมกบัปริมาณงาน 

18 มีระบบฐานขอ้มลูทรัพยากรบุคคลทีถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจ   และบริหาร

ราชการไดอ้ยา่งชัดเจน รวดเร็ว 

 

1.2 ด้านบุคลากร 

1  พฒันาใหบุ้คลากรมีคุณสมบติั 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

        เก่ง =  มีความรู้เป็นทียอมรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและส่วนราชการอืน มีความ 

สามารถ มีทกัษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นทียอมรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและส่วน 

ราชการอืน 

            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผดิชอบ   

            สุข =   ใชชี้วิตอยา่งพอเพียงเป็นตวัอยา่งแก่บุคคลอืน ๆ ในสํานกังาน 

2 บุคลากรตอ้งมีความรู้ ความชาํนาญ และเชียวชาญเฉพาะดา้น และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก

ระดบัจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการนาํ IT เขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน 

3 บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกียวกบัหลกัเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบติังานให้แก่

บุคคลอืน ๆ ได ้

4 การรักษาบุคลากรในองคก์ร (Retention) โดยมีสิงจูงใจ เช่น การกาํหนด Career Path การจดัสวสัดิการต่าง ๆ  

5 เพิมขวญักาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร ในการปฏิบติังานตามภารกิจ ในดา้นต่างๆ เช่น สวสัดิการ แรงจูงใจอืนๆ 

ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

6 จดัหาทรัพยากรในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรอยา่งเพียงพอ 

7 เพิมบุคลากรทีมีทกัษะเฉพาะดา้น 

8 บุคลากรมีการใหบ้ริการทีดีกบัผูที้มาติดต่อ และเป็นพีเลียงใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9 บุคลากรมีความหลากหลายในดา้นประสบการณ์  

10 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ 

11 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 

12 บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลียนแปลง 

13 ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

 

1.3 ด้านทรัพยากร 

1 มีการพฒันา IT ทีเหมาะสมต่อการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2 นาํเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 



3 มีการจดัสรรสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจอยา่งเพียงพอและทนัสมยั 

ใหท้งัระดบัจงัหวดั อาํเภอ โดยคาํนึงถึงสภาพพืนทีในการปฏิบติังาน 

4 สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศใหม้ีความทนัสมยัและทาํใหก้ารเขา้ถึงสารสนเทศทาํไดง่้ายและ     

เท่าเทียมกนั เพือประหยดัทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 

5 นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พือลดปริมาณการใชว้สัดุครุภณัฑ ์

 

1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  

  เทศบาลตําบลลุ่มลาํชี 

1 เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี ยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน 

2 สามารถให้บริการสาธารณะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชนต่์อประชาชน 

อยา่งแทจ้ริง 

3 บุคลากรเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี  มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยดั และคุม้ค่า 

4 สามารถให้บริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 

5 เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี จะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

6 มีระบบการเสริมสรา้งความรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร/บุคลากรทอ้งถินใหเ้ป็นผูที้มีความเชียวชาญ 

ในการพฒันาตาํบลลุ่มลาํชี 

7 เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี รับฟัง และนาํความคิดเห็นของประชาชนมาใชใ้นการดาํเนินงาน 

 

  ประชาชน 

1 ประชาชนให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสาํนึก และการเขา้ร่วมในการดาํเนินงาน    ของ

เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี 

2 ประ ช าชน เข้า มา มี ส่ ว นร่ วมท างกา ร เ มือง มา กขึ น  ทํา ใ ห้การ ปฏิ บั ติงา น ข องเ ท ศบ าลตํา บล 

ลุ่มลาํชี ทาํงานไดส้ะดวกยงิขึน 

3 ประ ช าชนตร ะ หนักถึงกา รมี ส่วนร่ วมในกา รตรวจสอบกา รบริ หา ร งานข องเท ศบาลตําบล 

ลุ่มลาํชี 

 

 

 

 

 

 



  

 

         

จุดแข็งหรือสิงทีดทีอีงค์กรมีอยู่ 

1 บุคลากรมีความรู้ ความเชียวชาญในหนา้ทีในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลของเทศบาลตาํบลลุม่ลาํชี การเงิน  การคลงั  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

2 การเป็นหน่วยงานทีไดรั้บการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิน ให้แก่

ประชาชน 

3 มีสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถินให้ความรู้แก่ขา้ราชการกรมและพนกังานทอ้งถิน และเป็นที 

ยอมรับจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

4 มีเครือข่ายการปฏิบติังานครอบคลุมพืนทีทวัประเทศ 

5 มีขอ้ระเบียบกฎหมายในการปฏิบติัหน้าทีไวอ้ยา่งชดัเจน 

6 ผูบ้ริหารให้ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากร 

7 มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เ ช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้

ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 

8 เป็นหน่วยงานทีมีพืนฐานการทํางานทีดี มีวฒันธรรมการทํางานทีสร้างสรรค์ สามารถสร้างความ

เปลียนแปลงใหก้บัองคก์รได ้

9 มีขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมากกว่าหน่วยงานอืน 

10 ขา้ราชการมีความรู้ ความสามารถทีหลากหลาย สามารถทาํงานไดห้ลายตาํแหน่ง 

 

สิงทีมุ่งเน้น 

1 การเป็นองคก์รหลกัในการส่งเสริมพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

2 เป็นหน่วยงานทีค่อนขา้งมีความคล่องตวัสูง เป็นองคก์รขนาดเลก็ทีง่ายต่อการปรับเปลียน 

3 มีการนาํระบบไอทีมาเชือมโยงเครือข่ายทวัประเทศ 

    

 

 

1 การส่งเสริมการจดัการความรู้ขององคก์ร 

2 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทาํงานทดแทนกนัได ้

3 สร้างผูบ้ริหารทุกระดบัใหเ้ป็นผูน้าํในการบริหารเปลียนแปลง รวมทงัปรับเปลียนทศันคติ  

วิสัยทศัน์ ของบุคลากรในองคก์รใหพ้ร้อมรับต่อการบริหารการเปลียนแปลง 

4 พฒันาความรู้เฉพาะดา้นอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 

2.อะไรบา้งทีเป็นจดุแขง็หรือสิงทีดีทีองคก์รมีอยู่และอยากรกัษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิงๆ ขนึ 

3. อะไรบา้งทีเป็นสิงท้าทายหรือสิงทีต้องปรบัปรงุเพือให้การบริหารงานขององคก์รประสบ

ผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายสูงสดุทีคาดหวงั 



5 การสร้างองคก์รให ้“จิวแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหมี้คุณภาพ 

6 การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลใหค้รอบคลุมและง่ายต่อการเขา้ถึงและ      การ

นาํไปใชป้ระโยชน ์

7 บุคลากรทุกระดบั มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

8 มีการพฒันาขา้ราชการอยา่งสมาํเสมอเพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเปลียนไปในยุคโลกาภิวฒัน ์

9 การสร้าง Service Mind ใหบุ้คลากร “ยิมแยม้แจ่มใส เตม็ใจใหบ้ริการ ประสานประโยชน”์ 

10 สร้างและพฒันาขา้ราชการใหมี้ความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 

11 สร้างจิตสาํนึกใหข้า้ราชการในทุกระดบัเป็นขา้ราชการทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

12 จดัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสวสัดิการทีเหมาะสมใหก้บับุคลากรเพือเป็นแรงจูงใจในการทาํงาน 

13 บุคลากรมีสมรรถนะทีตรงตามภารกิจทีไดร้ับ 

 

 

 

 

 

 

1 ยึดหลกัสมรรถนะและผลสมัฤทธิของงานในการประเมินบุคลากร 

2 พฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารอยา่งต่อเนืองเพือใหมี้การปรับเปลียนวฒันธรรมการทาํงาน 

3 ผลกัดนัใหเ้กิดบรรยากาศการทาํงานในลกัษณะ Leaning Organization โดยใชร้ะบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 

4 มีการเผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสาร ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลผา่นช่องทางต่างๆ อยา่งสมาํเสมอ 

และเป็นปัจจุบนั 

5 มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพือเผยแพร่ความรู้เกียวกบัการบริหารงานบุคคลสมยัใหม่    

ทีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

6 มีการจดัทาํฐานขอ้มูลบุคคลทีถูกตอ้ง ทนัสมยั โดยทีขา้ราชการสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้

ดว้ยตนเองผา่นเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

7 การกาํหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพ  ควรมีความชดัเจนโดยกาํหนดแผนไวล่้วงหนา้ 

8 สร้างขวญักาํลงัใจ สวสัดิการ ค่าตอบแทน การเลือนตาํแหน่ง การแต่งตงั (ยา้ย) การอบรมศึกษาดูงาน 

9 มีการกาํหนดเส้นทางความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน เพือสร้างหลกัประกนัและแรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากร 

10 สร้างผูบ้ริหารให้เป็นผูน้าํในการบริหารเปลียนแปลง 

11 การรักษาคนในองคก์รทีมีประสิทธิภาพใหอ้ยูก่บัหน่วยงาน (Retention) 

12 การปรับปรุงเรืองสวสัดิการ  เช่น  เรืองเงินโบนสั 

4. อะไรทีหน่วยงานบริหารทรพัยากรบคุคลควรจะทาํ แต่ไม่ได้ทาํในช่วงทีผ่านมาหรอืท่าน 

   คาดหวงัให้หน่วยบริหารทรพัยากรบุคคลสนับสนุน 



13 มีแผนในการพฒันาบุคลากรทีสอดคลอ้งกบัหลกัสมรรถนะ (competency) อยา่งชดัเจนและเพียงพอ 

14 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
        

4.1.2  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นทา้ทาย ความคาดหวงัแลว้จึงไดก้าํหนด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดงันี 

 
 

ลาํดบั ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1 การสร้างการตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพฒันาตนเองสู่ความเป็น

เลิศ 

2 การพฒันาสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการปฏิบติังาน 

3 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 

4 พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

5 การพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขา้ราชการ 

7 การสรรหา บรรจุ แต่งตงั บุคลากรใหเ้หมาะสมกบัหลกัสมรรถนะ 

8 การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพือสนับสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

9 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นเศรษฐกิจฐานรากและการจดัการสิงแวดลอ้ม  อย่างเป็น

ระบบและต่อเนือง 

10 การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

11 การพฒันาศูนยช่์วยเหลือวิชาการใหเ้ป็นศูนยก์ารบริหารจดัการความรู้ 

12 การวางแผนอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

13 การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพือรักษาบุคลากรทีมีประสิทธิภาพสูงไว ้

14 การพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกบัสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่ง 

16 พฒันาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจาํเป็น

ในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

17 กาํหนดระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัแนวทางในการดาํเนินงานใหช้ดัเจน 

18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทาํงานขององคก์รโดยเนน้การทาํงานเป็น

ทีม และการเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์กบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

19 พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุ้คลากรมีสมรรถนะตรงกบัภารกิจ 



ลาํดบั ประเด็นยุทธศาสตร์ 

20 พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

21 สร้างระบบ Logistic เพือใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

22 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการ

สาธารณะ 

23 พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน และระบบบริหารราชการแนวใหม่ใหมี้สมรรถนะตรงกบังานใน

หนา้ทีทีรับผิดชอบและงานภารกิจอยา่งมืออาชีพ 

24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทังในส่วนของเครืองมือ วิธีการ และ     

ผูป้ระเมิน เพอืใหส้ามารถใหสิ้งตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานอยา่งแทจ้ริง      

25 กาํหนด วิธีการ วิธีปฏิบติั แนวทางในการดาํเนินงานใหช้ดัเจน 

26 สร้างสภาพแวดลอ้มต่อการปฏิบติังาน จดัหาสิงอาํนวยความสะดวก พฒันาระบบการ

ทาํงาน และบรรยากาศของการทาํงานแบบมีส่วนร่วม การทาํงานเป็นทีม การทาํงาน

อย่างมีความสุข และงานบรรลุผล 

27 พฒันาหน่วยงานให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลงัขอ้มูล

ความรู้และนาํเทคโนโลยีมาใชส้ร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

28 การเพิมสวสัดิการแรงจูงใจใหเ้หมาะสม 

29 การสร้างวฒันธรรมองคก์รให้ทาํงานแบบมีส่วนร่วม 

 

               ประกอบกบัขอ้มูลทีงานการเจา้หนา้ที ไดด้าํเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบ้ริหาร

พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ในการประชุมประจาํเดือน ซึงผลการระดมความ

คิดเห็นมีประเด็นทีคลา้ยคลึงกบัการระดมความคิดเห็นขา้งตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



การวเิคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพือมุ่งสู่ผลสัมฤทธทิีต้องการของ 

                                 ประเดน็ยุทธศาสตร์ และการกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผูบ้งัคบับญัชาให้ความหวงัและสนบัสนุน 1. การจาํกดังบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคล 

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอืออาํนวยในการสร้าง 

    ความกา้วหนา้ 

3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.  

  4. มาตรการจาํกดักาํลงัคนภาครัฐ 

 5. ขาดรายละเอียดเกียวกบัความรู้ทกัษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตาํแหน่ง 

 6. ขาดฐานขอ้มูลอตัรากาํลงัทีเป็นปัจจุบนั 

 

สิงทีต้องทําเพือลดแรงต้าน สิงทีต้องทําเพือเพิมแรงเสริม 

1. จดัทาํฐานขอ้มูลอตัรากาํลงัใหเ้ป็นปัจจุบนั 1. จดัทาํแผนสร้างเสน้ทางความกา้วหนา้ให้ 

   ชดัเจน (Career Path) 

 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเพือสร้าง 

   ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตวัชีวดั 

1. จดัทาํฐานขอ้มูลบุคคลใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั 1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํฐานขอ้มูล 

   บุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสม  

   กบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนั 

2. ระดบัความสาํเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง  

    และอตัรากาํลงั 

3. จดัทาํแผนสร้างเสน้ทางความกา้วหนา้ให ้  

   ชดัเจน (Career Path) 

3. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนสร้าง 

   เสน้ทางความกา้วหนา้ 

4. จดัทาํรายละเอียดเกียวกบัความรู้ ทกัษะ  

   สมรรถนะในการทาํงาน 

4. ร้อยละความสาํเร็จของการจดัทาํสมรรถนะ 

    ประจาํตาํแหน่ง 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากําลังและปรับอตัรากําลังให้เหมาะสมกบัภารกจิ 

 

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญักบัการ 

   วางแผนอตัรากาํลงัและการปรับอตัรากาํลงั  

   ใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

1. ถูกจาํกดัดา้นอตัรากาํลงัจากการปรับปรุง 

    กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพร้อมทีจะยอมรับการ 

    เปลียนแปลง 

2. มีภารกิจเพิมขึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 

   ภารกิจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 3. บุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ โอน (ยา้ย)  

    ไปอยูอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรือ 

    หน่วยงานทีมีความกา้วหนา้มากกว่า 

 4. อตัรากาํลงัไม่เพียงพอกบัภารกิจและปริมาณ 

   งานทีไดรั้บมอบหมาย 

 

สิงทีต้องทําเพือลดแรงต้าน สิงทีต้องทําเพือเพิมแรงเสริม 

1. เพิมอตัรากาํลงัผูป้ฏิบติังานตามภารกิจการ   

   ถ่ายโอน 

1. จดัทาํและปรับปรุงแผนอตัรากาํลงัทีสอดคลอ้ง 

   กบัความเป็นจริงตามภารกิจหนา้ที 

2. บริหารอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัให้ 

    เป็นไปตามกรอบทีกาํหนด 

2. จดัใหมี้กระบวนการสร้างและปรับวฒันธรรม 

   การทาํงานของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการ 

   บริหารราชการแนวใหม่ 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีวดั 

1. สร้างและปรับกระบวนทศัน์ วฒันธรรมในการ 

   ทาํงานของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการบริหาร 

   ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกบัภารกิจ 

1. ระดบัความสาํเร็จในการสร้างและปรับเปลียน 

    กระบวนทศัน์ วฒันธรรมในการทาํงานให้ 

    เหมาะสมกบัภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตงัทีสอดคลอ้งกบั 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 

    คาํนึงถึงวฒันธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  ร้อยละของบุคลากรทีไดรั้บการสรรหาและ 

     บรรจุแต่งตงัทีสอดคลอ้งกบัการบริหาร     

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่โดยคาํนึงถึง  วฒันธรรม

ความคิดของบุคลากร 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือสนับสนุนการปฏิบตังิาน 

                                       ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.ผูบ้ริหารและบุคลากรของ สถ. ใหค้วามสาํคญั 1. บุคลากรขาดความรู้และทกัษะในการนาํไปใช้ 

    ในการปฏิบติังาน 

2. มีการบริหารงานโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็น 

   เครืองมือในการตดัสินใจ  

2. ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณอย่าง 

    เพียงพอ 

 3. ตอ้งพึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

สิงทีต้องทําเพือลดแรงต้าน สิงทีต้องทําเพือเพิมแรงเสริม 

1. ตอ้งพฒันาความรู้ทกัษะดา้น IT อยา่งเป็น 

   ระบบและต่อเนือง 

1. จดัทาํแผนงาน/โครงการเพือสนบัสนุนและ 

   ส่งเสริมตามความตอ้งการดา้น ITของบุคลากร 

2. ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่ง 

   เพียงพอ 

2. ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสําคญัและผลกัดนัใหเ้กิด  

   ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศทีสามารถนาํมาใช ้ 

   ประโยชนไ์ดอ้ย่างแทจ้ริง 

3. รัฐบาลตอ้งมีนโยบายลดการพึงพาระบบ 

   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จดัทาํมาตรฐานของฐานขอ้มลูสารสนเทศให้ 

    ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

4. กาํหนดใหค้วามรู้ ความสามารถดา้น 

    เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึงของ 

    สมรรถนะของทุกตาํแหน่ง 

4. การจดัทาํฐานขอ้มูลกลางในดา้นการ 

   บริหารงานบุคคล เพือสะดวกในการเรียกใช ้

   ขอ้มูล 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีวดั 

1. พฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT ของบุคลากร 

   กองการเจา้หนา้ทีอย่างเป็นระบบและต่อเนือง 

1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจา้หนา้ทีทีไดรั้บ 

    การพฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT  

2. จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเพือสนบัสนุนการ 

   ปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศทีไดรั้บการจดัทาํ 

    เป็นฐานขอ้มูล เพอืสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

    ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มภีาวะผู้นํา มีวสัิยทัศน์ และพฤตกิรรมของผู้บริหาร 

                                       ยุคใหม่ทีให้ความสําคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัตงิานควบคู่กบัประสิทธิภาพ 

                                       การปฏิบัตงิาน 

 

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มีโครงการฝึกอบรมสาํหรับผูบ้ริหารที 

   หลากหลาย ทงัโครงการภายในและภายนอก  

   รวมทงัโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1. ผูบ้ริหารบางส่วนทีเขา้รับการฝึกอบรมไม่ค่อย 

   ใหค้วามสําคญักบัการอบรม เพือพฒันา  

   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบติั 

    ราชการโดยให้ความสาํคญักบัการดาํเนินการ 

    ตามยทุธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสมาํเสมอ  

2. หลกัสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/             

    ไม่ค่อยน่าสนใจ 

 3. ยงัไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพฒันา 

   ภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และพฤติกรรมของ 

   ผูบ้ริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

 

สิงทีต้องทําเพือลดแรงต้าน สิงทีต้องทําเพือเพิมแรงเสริม 

1. จดัให้มีระบบการประเมินผลการพฒันาภาวะ 

   ผูน้าํการพฒันาภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน์ อย่างเป็น 

   ระบบและต่อเนือง 

1. พฒันากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผูน้าํให้มี 

   คุณลกัษณะของผูบ้ริหารยคุใหม่ 

2. จดัทาํมาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         

   เพือเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํ 

   และผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

2. มีระบบประเมินผลผูบ้ริหารทีเขา้รับการ 

   ฝึกอบรมว่ามีศกัยภาพเพิมมากขึนเพียงใด 

3. จดัการฝึกอบรมให้ตรงกบั Competency ที 

   จาํเป็นและตอ้งการในการเป็นผูบ้ริหาร 

3. มีระบบการประเมินผูบ้ริหาร โดยใหผู้ที้ 

    เกียวขอ้ง เช่น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือน 

    ร่วมงานเป็นผูป้ระเมิน 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีวัด 

1. การพฒันาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน ์ 

    อยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 

1. ร้อยละของผูบ้ริหารทีไดรั้บการพฒันา 

2. จดัให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพือ    

   พฒันาภาวะผูน้าํและผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

2. จาํนวนบุคลากรกองการเจา้หนา้ทีทีไดร้ับการ 

   สอนงาน 



 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง 

                                       ท้องถิน  

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. รัฐบาลใหก้ารส่งเสริมโดยกาํหนดใหเ้ป็น 

    นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบติัของขา้ราชการในบางเรือง               

    ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกบั 

    ขา้ราชการ   

2. ผูบ้ริหารและบุคลากรใหค้วามสาํคญั 2. ปัญหาหนีสินของขา้ราชการ 

 3. ขาดงบประมาณ 

 4. การจดัสวสัดิการไม่ตรงกบัความตอ้งการของ 

   ขา้ราชการ เนืองจากไม่มีการสาํรวจความ 

   ตอ้งการทีแทจ้ริง 

สิงทีต้องทําเพือลดแรงต้าน สิงทีต้องทําเพือเพมิแรงเสริม 

1. วางแผนใชง้บประมาณเพอืการส่งเสริม 

   คุณภาพชีวิตขา้ราชการอยา่งประหยดัและมี 

   ประสิทธิภาพ  

1. สนบัสนุนงบประมาณเพิมขึน 

2. สร้างค่านิยมใหข้า้ราชการโดยนาํหลกัปรชัญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการ 

   ดาํรงชีวติ 

2. กาํหนดใหป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

   นโยบายเนน้หนกัใหน้าํไปปฏิบติัอยา่งเป็น 

   รูปธรรม 

3. สาํรวจความพึงพอใจ/ความตอ้งการของ 

   ขา้ราชการต่อการจดัสวสัดิการต่าง ๆ 

3. คณะทาํงานดา้นสวสัดิการขา้ราชการของกรม  

   ควรมีตวัแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผูบ้ริหาร 

    ระดบัสูงผูบ้ริหารสาํนกั/กอง ตวัแทนทอ้งถิน 

     จงัหวดั เป็นตน้  

4. จดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของขา้ราชการให ้

   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของขา้ราชการ  

   รวมทงัมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสมาํเสมอ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัด 

1. จดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของบุคลากรให ้

   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร  

   รวมทงัมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสมาํเสมอ 

1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนสวสัดิการ 

   บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 

2. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้าํหลกัปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการทาํงานและ 

   ดาํรงชีวติ 

2. ระดบัความสาํเร็จในการส่งเสริมและสนบัสนุน 

    ใหน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น 

    การทาํงานและดาํรงชีวิต 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 6:  การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพือรักษาบุคลากรทมีีประสิทธิภาพสูง 

                                    ไว้กบัหน่วยงาน 

 

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงของกรมส่งเสริม 

   การปกครองทอ้งถินให้การสนบัสนุน 

1. ความไมช่ดัเจนในความกา้วหนา้ของ 

   ขา้ราชการ เช่น การเปลียนสายงาน ระดบั 

   ตาํแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทาํงานกบั 

   หน่วยงาน 

 2. การจดัสวสัดิการยงัไมเ่ท่าเทียมและเหมาะสม 

  3. ทศันคติเดิมๆ ของขา้ราชการทีวา่งานราชการ 

    มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทาํให้ 

    อยากยา้ยไปสู่หน่วยงานทีค่าตอบแทนดีกวา่ 

 

สิงทีต้องทําเพือลดแรงต้าน สิงทีต้องทําเพือเพิมแรงเสริม 

1. มีการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัทีต่อเนืองชดัเจน  

   และเกิดผลในทางปฏิบติั 

1. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความ 

    ต่อเนืองชดัเจน 

2. การจดังบประมาณและสร้างแรงจูงใจอืนเกียวกบั 

   สวสัดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ทาํระบบสร้างแรงจูงใจใหมี้ความชดัเจน และ 

    เป็นรูปธรรมมากยิงขึน 

3. จดัหลกัสูตรในการพฒันาความรู้ใหต้รงกบัสาย 

   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อยา่ง 

   ต่อเนือง 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีวดั 

1. มีระบบการรักษาไวซึ้งขา้ราชการทีมีสมรรถนะ 

   สูง เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลากรทีมีสมรรถนะสูงทีกรมฯ  

    สามารถรักษาไวไ้ด ้

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหม้ีความ 

   ชดัเจนและเป็นรูปธรรม   

2. ระดบัความสาํเร็จของการสร้างระบบสร้าง 

    แรงจูงใจในการทาํงาน 

 

 

 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 7:  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม 

                                      การปกครองท้องถิน 

 

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรใหค้วามสาํคญั 1. บุคลากรต่อตา้นการเปลียนแปลง 

2. มีโครงการดา้นการป้องกนั ปราบปรามการ 

   ทุจริตและโครงการดา้นการส่งเสริมจริยธรรม 

   ของขา้ราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยงัใช ้

   วิธีการเดิมๆ ทาํใหไ้ม่น่าสนใจ 

3. มีการจดัส่งขา้ราชการเขา้ร่วมการอบรมกบั 

   หน่วยงานอืนอยา่งสมาํเสมอ 

3. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา     

   องคค์วามรู้ขององคก์ร 

4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบติังานของ 

   บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบติั 

   อยา่งชดัเจน 

 5. ค่านิยมในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 6. ไม่มีรายละเอยีดจดัทาํมาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของขา้ราชการ 
 

สิงทีต้องทําเพือลดแรงต้าน สิงทีต้องทําเพือเพิมแรงเสริม 

1. ปรับเปลียนพฤติกรรม ทศันคติ ของบุคคลใน 

    การทาํงาน 

1. ปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นคุณธรรม            

   จริยธรรม ใหมี้ประสิทธิภาพและมีความ 

   หลากหลายยิงขึน 

2. จดัให้มีระบบการประเมินผลดา้นการส่งเสริม 

   คุณธรรม จริยธรรม อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจ 

   และปฏิบติัตามค่านิยมของกรม 

3. จดัทาํรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 

   บุคลากร 

 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีวดั 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 

   บริหารงานบุคคล 

1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํกระบวนงานใน 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ความโปร่งใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  

   กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 

2. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํมาตรฐาน 

    จริยธรรมของกรม 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจ 

   และปฏิบติัตามค่านิยมของกรม 

3. ร้อยละของบุคลากรทีเขา้ใจและปฏิบติัตาม 

    ค่านิยมของกรม 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกบั สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

 

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

    แนวใหม่เปิดโอกาสใหด้าํเนินการได ้

1. ยงัไม่ไดด้าํเนินการจดัทาํสมรรถนะหลกั (Core 

   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 

   ประจาํตาํแหน่ง (Function Competency) 

   ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากรในหน่วยงานให ้

   ความสําคญักบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ภาครฐัแนวใหม่ 

2. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

    สถ. พ.ศ.2549-2553 ไม่สอดคลอ้งกบั 

    สมรรถนะหลกั (Core Competency) ของ 

    สถ.และสมรรถนะประจาํตาํแหน่ง (Function  

    Competency)  ทีมีการเปลียนแปลงตาม 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

 3. บุคลากรในหน่วยงานยงัไม่เขา้ใจระบบการ  

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น 

   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 

   ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

 

 

สิงทต้ีองทําเพือลดแรงต้าน สิงทต้ีองทําเพือเพมิแรงเสริม 

1. จดัทาํรายละเอียดเกียวกบัสมรรถนะหลกัของ 

   สถ. และสมรรถนะประจาํตาํแหน่งทีสอดคลอ้ง 

   กบัการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

   โดยเปิดโอกาสใหข้า้ราชการมีส่วนร่วมในการจดัทาํ   

1. ประชาสัมพนัธ์และจดัอบรมการบริหาร 

   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร บุคคล สถ. 

พ.ศ. 2561-2563 ใหส้อดคลอ้งกบั สมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะประจาํตาํแหน่ง ทีกาํหนด โดยเปิดโอกาสให้

ขา้ราชการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชีวดั 

1. จดัทาํรายละเอียดของสมรรถนะหลกัและ 

   สมรรถนะประจาํตาํแหน่งทีสอดคลอ้งกบัการ 

   บริหารทรัพยากรบคุคลภาครฐัแนวใหม่ 

1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํสมรรถนะหลกั 

    และสมรรถนะประจาํตาํแหน่งทีสอดคลอ้งกบั 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ. 2. ระดบัของความสาํเร็จในการปรับปรุงแผนยทุธ 

   ศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพนัธ์และจดัอบรมสมัมนาการ 

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให ้

   บุคลากรในหน่วยงาน 

3. ระดบัความสาํเร็จของการประชาสัมพนัธ์และ 

    การจดัอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 

    ใหม่ 
 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 9 : พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. เป็นองคก์รทีมีความรู้ในการปฏิบติังานตาม 

   ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 

1. ขาดแนวทางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็น 

    องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

2. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน 

 

2. ขาดการรวบรวมองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบ 

    เป็นหมวดหมู่ 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 

 

สิงทีต้องทําเพือลดแรงต้าน สิงทีต้องทําเพือเพิมแรงเสริม 

1. ทาํแผนการจดัการความรู้เพือเป็นแนวทางใน 

    การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

1. สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ของบุคลากรทงัที 

    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เกบ็รวบรวมองคค์วามรู้ทีกระจดักระจายอยู ่

   ตามสาํนกั/กอง และบุคคลใหเ้ป็นระบบเป็น 

   หมวดหมู่ 

 

3.  ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 

     เขา้ถึงองคค์วามรู้ 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีวดั 

1. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  

 

1. ระดบัความสาํเร็จของจดัทาํแผนการจดัการ 

    ความรู้ 

2. องคค์วามรู้ทีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บการ 

   รวบรวม 

2. จาํนวนองคค์วามรู้ทีไดร้ับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ทีไดร้วบรวมแลว้  

   ใหก้บับุคลากรอืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

3. ระดบัความสาํเร็จของการเผยแพร่องคค์วามรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นําให้กบัข้าราชการ 

 

แรงเสริม/สิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มีบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมนัใจในการตดัสินใจ 

2. ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจและสนบัสนุน 

 

2. อาํนาจการตดัสินใจยงัอยูที่ระดบัผูบ้ริหารเป็น 

   ส่วนใหญ่   

 

 

3. มีหลกัสูตรการฝึกอบรมทีเกียวขอ้งกบัการ 

    สร้างภาวะผูน้าํไม่เพียงพอและไมท่วัถึง 

    บุคลากรทุกกลุ่ม 

 

สิงทีต้องทําเพือลดแรงต้าน สิงทีต้องทําเพือเพิมแรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ 

 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพือใหบุ้คลากรได ้

    แสดงออกและกลา้ตดัสินใจ 

2. สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมทีเกียวกบัการ 

   พฒันาภาวะผูน้าํให้กบัขา้ราชการ 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีวดั 

1. มีการฝึกอบรมทีเกียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํ 

    ใหก้บัขา้ราชการ 

1. มีการฝึกอบรมทีเกียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํ 

    ใหก้บัขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 1  โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการพฒันา 

   ภาวะผูน้าํให้กบัขา้ราชการ 

2. ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรมการพฒันาภาวะ 

    ผูน้าํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที 1 

การสร้าง

ความกา้วหนา้ใน

สายอาชีพ 

1. จดัทาํฐานขอ้มูลใหเ้ป็น

ปัจจุบนั 

2. จดัทาํแผนสร้าง

ความกา้วหนา้ (Career 

Path) ใหช้ัดเจน 

3. มีระบบสร้างแรงจูงใจ

ในการทาํงานเพือสร้าง

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

 

1. จดัทาํฐานขอ้มูลบุคคลใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอตัรากาํลงัให้เหมาะสมกบัขอ้เท็จจริงใน

ปัจจุบนั 

3. จดัทาํแผนสร้างความกา้วหนา้ (Career Path) ใหช้ดัเจน 

4. จดัทาํรายละเอียดเกียวกบั ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะในการทาํงาน 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที 2 

การวางแผน

อตัรากาํลงัและ

ปรับอตัรากาํลงัให้

เหมาะสมกบั

ภารกิจ 

1. เพิมอตัรากาํลงั

ผูป้ฏิบติังานตามภารกิจการ

ถ่ายโอน 

2. บริหารอตัรากาํลงัและ

ปรับอตัรากาํลงัให้เป็นไป

ตามกรอบทีกาํหนด 

3. จดัทาํและปรับปรุงแผน

อตัรากาํลงัทสีอดคลอ้งกบั

ความเป็นจริงตามภารกิจ

หนา้ที 

4. จดัให้มีกระบวนการ

สร้างและปรับวฒันธรรม

การทาํงานของบคุลากรให้

สอดคลอ้งกบัการบริหาร

ราชการแนวใหม ่

1. สร้างและปรับกระบวนทศัน์วฒันธรรมในการทาํงานของบุคลากร

ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกบัภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตงัทีสอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร

บุคคลแนวใหม่ โดย 

คาํนึงถึงวฒันธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที 3 

การพฒันาระบบ

ฐานขอ้มลู

สารสนเทศเพือ

สนบัสนุนการ

1. ตอ้งพฒันาความรู้ดา้น 

IT อยา่งเป็นระบบและ

ต่อเนือง 

2. ตอ้งให้การสนบัสนุน

ดา้นงบประมาณอยา่ง

เพียงพอ 

1. พฒันาความรู้ดา้นทกัษะ IT ของบุคลากรกองการเจา้หนา้ทีอย่าง

เป็นระบบและต่อเนือง 

2. จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเพือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

สรปุปัจจยัหลกัแห่งความสาํเรจ็เพือกาํหนดเป็นเป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 
 



ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

ปฏิบตัิงานดา้นการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

 

3. รัฐบาลตอ้งมีนโยบายลด

การพึงพาระบบเทคโนโลยี

จากภายนอก 

4. กาํหนดให้ความรู้ 

ความสามารถ ดา้น

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

เป็นส่วนหนึงของ

สมรรถนะของทุกตาํแหน่ง 

5. จดัทาํแผนงาน/โครงการ 

เพือสนบัสนุนและส่งเสริม

ตามความตอ้งการดา้น IT 

ของบุคลากร 

6. ผูบ้ริหารตอ้งให้

ความสาํคญัและผลกัดนัให้

เกิดระบบฐานขอ้มูล

สารสนเทศทีสามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง 

7. จดัทาํมาตรฐานของ

ฐานขอ้มลูสารสนเทศให้

ครอบคลุมทกุภารกิจของ

กรมฯ 

8. การจดัทาํฐานขอ้มูล

กลางในดา้นการ

บริหารงานบุคคล เพือ

สะดวกในการเรียกใช้

ขอ้มูล 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที 4 

พฒันาผูบ้ริหารให้

มีภาวะผูน้าํ มี

1. จดัให้มีระบบการ

ประเมินผล การพฒันา

ภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน ์อยา่ง

เป็นระบบและต่อเนือง 

1. การพฒันาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์ อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนือง 

2. จดัทาํมาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพอืพฒันาภาวะผูน้าํและ

ผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 



ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

วิสัยทศัน์ และ

พฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารยคุใหม่ที

ใหค้วามสาํคญักบั

บุคลากร

ผูป้ฏิบติังานควบคู่

กบัประสิทธิภาพ

การปฏิบตัิงาน 

 

 

2. จดัทาํมาตรฐานการสอน

งาน  

(Coaching) เพอืเป็น

แนวทางในการพฒันา

ภาวะผูน้าํ และผูป้ฏิบตัิงาน

ควบคู่กนัไป 

3. จดัการฝึกอบรมให้ตรง

กบั Competency ทีจาํเป็น

และตอ้งการในการเป็น

ผูบ้ริหาร 

4. พฒันากระบวนการ 

วิธีการเสริมสร้างผูน้าํให้มี

คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

ยคุใหม ่

5. มีระบบการประเมินผล

ผูบ้ริหารทีเขา้รับการ

ฝึกอบรมว่ามีศกัยภาพเพิม

มากขึนเพียงใด 

6. มีระบบการประเมิน

ผูบ้ริหาร โดยใหผู้ท้ี

เกียวขอ้ง เช่น 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพอืน

ร่วมงาน เป็นผูป้ระเมิน 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที 5 

การส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของ

บุคลากร 

1. วางแผนงานใช้

งบประมาณเพือการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ขา้ราชการอยา่งประหยดั

และมีประสิทธิภาพ 

2. สร้างค่านิยมให้

ขา้ราชการโดยนาํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. การจดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของบุคลกรให้สอดคลอ้งกบัความ

ต้องการของบุคลากร รวมทังมีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง

สมาํเสมอ 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชใ้นการทาํงานและดาํรงชีวิต 



ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

มาใชเ้ป็นแนวทางการ

ดาํรงชีวิต 

3. สาํรวจความพงึพอใจ/

ความตอ้งการของ

ขา้ราชการต่อการจดั

สวสัดิการต่างๆ 

4. จดัทาํแผนสวสัดิการ

ของขา้ราชการให้

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของขา้ราชการ 

รวมทงัมีการประเมินผลเป็น

ระยะอยา่งสมาํเสมอ 

5. สนบัสนุนงบประมาณ

เพิมมากขึน 

6. กาํหนดใหป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็น

นโยบายเนน้หนกัใหน้าํไป

ปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม 

7. คณะทาํงานดา้น

สวสัดิการขา้ราชการของ

กรมควรมีตวัแทนจากทกุ

ฝ่าย เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูง 

ผูบ้ริหารสาํนกั/กอง 

ทอ้งถินจงัหวดั 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที 6 

การพฒันาระบบ

สร้างแรงจูงใจเพือ

รักษาบุคลากรทีมี

ประสิทธิภาพสูง

ไวก้บัหน่วยงาน 

1. มีการจดัทาํแผน

อตัรากาํลงัทตี่อเนือง 

ชดัเจนและเกิดผลในทาง

ปฏิบตัิ 

2. มีการจดังบประมาณ

และสร้างแรงจูงใจอืน 

เกียวกบัสวสัดิการใหมี้

ความเหมาะสมเท่าเทียม 

1. มีระบบการรักษาไวซึ้งขา้ราชการทีมีสมรรถนะสูง เช่น Talent 

Management 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจใหมี้ความชดัเจนและเป็นรูปธรรม 



ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

3. จดัหลกัสูตรในการ

พฒันาความรู้ ใหต้รงกบั

สายงานและการ

บริหารงานภาครฐัแนว

ใหม่อยา่งต่อเนือง 

4. นโยบายของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงตอ้งมีความ

ต่อเนืองชดัเจน 

5. สร้างระบบสร้าง

แรงจูงใจให้มีความชดัเจน

และเป็นรูปธรรมมากยงิขึน 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที 7 

การเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม

ใหแ้ก่พนกังาน  

1. ปรับเปลียนพฤติกรรม 

ทศันคติ ของบุคคลในการ

ทาํงาน 

2. จดัให้มีระบบการ

ประเมินผลดา้นการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม อยา่ง

เป็นรูปธรรม 

3. จดัทาํรายละเอียด

มาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากร 

4. ปรับปรุงและพฒันา

โครงการดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม ให้มี

ประสิทธิภาพและมีความ

หลากหลายยงิขึน 

5. ส่งเสริมและ

ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากร

เขา้ใจและปฏิบติัตาม

ค่านิยมขององคก์ร 

 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม

ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 



ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที 8 

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

และพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

ใหต้รงกบั

สมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่ง 

1. มีการจดัทาํสมรรถนะ

หลกัและสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่ง 

2. บคุลากรในหน่วยงาน

ยอมรับ 

ในระบบการประเมิน

สมรรถนะ  

การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน 

1. มีการจดัทาํรายละเอียดของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่งทสีอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ.  

3.มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐแนวใหม่ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที 9 

พฒันาองคก์รให้

เป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ 

1.  บุคลากรในหน่วยงานมี

ทศันคติทีรักการเรียนรู้ 

2.  มีแผนการจดัการความรู้ 

3.  รูปแบบทีหลากหลาย

ของการเผยแพร่องคค์วามรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  

2. องคค์วามรู้ทีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ทีไดร้วบรวมแลว้ใหก้บับุคลากรอืนได้

เรียนรู้ดว้ย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท1ี0 

การพฒันาภาวะ

ผูน้าํให้กบั

ขา้ราชการ 

 

 

 

 

1.  มีหลกัสูตรการสร้าง

ภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ

ทีเหมาะสมและเปิดโอกาส

ใหข้า้ราชการในหน่วยงาน

ไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่ง

ทวัถึง 

2.  ผูบ้งัคบับญัชาเห็น

ความสาํคญัและยินดีส่ง

บุคลากรในสังกดัเขา้รับ

การอบรม 

1. มีการฝึกอบรมทีเกียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

2. การส่งบคุลากรเขา้รับการฝึกอบรมการพฒันาภาวะผูน้าํให้กบั

ขา้ราชการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตําบลลุ่มลาํชี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการจดัทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 

วสัิยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    มุ่งพฒันาเพอื “เป็นเทศบาลตาํบลทีมีสมรรถนะสูงใน 1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

การส่งเสริมทอ้งถนิ ใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาตาํบลไดอ้ยา่งยงัยนื” 2. การวางแผนอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัให้เหมาะสมกบัภารกิจ 

 3. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพอืสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล 

พนัธกจิ 4. พฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํ มีวสิยัทศัน์ และพฤติกรรมของผูบ้ริหารยคุใหม่ทีใหค้วามสาํคญักบั    

บุคลากรผูป้ฏิบติังานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
1.  พฒันา ทต.ใหเ้ป็นองคก์รทมีีสมรรถนะสูง 

2.  ส่งเสริมการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถนิใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ระดบัจงัหวดัและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนภายใต ้ 6. การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพอืรักษาบุคลากรทีมีประสิทธิภาพสูงไวก้บัหน่วยงาน 

กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 

3.  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลและเพมิขีดความสามารถของบคุลากร  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหต้รงกบัสมรรถนะประจาํ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิใหส้ามารถทาํงานแบบมืออาชีพโดยยดึหลกัการ ตาํแหน่ง 

บริหารกิจการบา้นเมืองทีดี                                                                                                     9. พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4.  พฒันาระบบการบริหารงบประมาณและการคลงัขององคก์รปกครองส่วน  10. การพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

ทอ้งถนิให้มีประสิทธิภาพ           

5.  ส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ   

ใหมี้ศกัยภาพในการจดับริการสาธารณะภายใตห้ลกัการบริหารกิจการ  

บา้นเมืองทีดี    

6.  พฒันามาตรฐานการปฏิบติังานและระบบการติดตามประเมินผลการ  

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิให้มีประสิทธิภาพ  

7.  ส่งเสริมให ้ทต. มีศกัยภาพในการพฒันาคุณภาพ คนไดรั้บการพฒันา  

ในทุกมิติ ทงัทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทกัษะประกอบอาชีพและ

ความมนัคงในการดาํรงชีวติเพอืนาํไปสู่ความเขม้แขง็ของครอบครัว 

 

8.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มาใชใ้นการดาํรงชีวติ  



 

แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการทีรองรับแผนกลยุทธ์ 
 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที 1 

ความ

สอดคลอ้ง 

เชิงยทุธศาสตร์ 

 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอตัรากาํลงั 

ใหเ้หมาะสมกบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนั 

ระดบัความสาํเร็จในการปรับปรุง

โครงสร้างและอตัรากาํลงั 

1. แผนงานปรบัปรุงโครงสร้างและ

อตัรากาํลงั ทต. 

2. โครงการการวเิคราะหส์ภาพ

กาํลงัคนและจดัทาํคุณลกัษณะงาน

เฉพาะตาํแหน่ง 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมเพอืติดตามผล

ในระดบัต่างๆ  

2. การประสานงานกบั

หน่วยงานทีเกียวขอ้งเพอื

รบัทราบผลการดาํเนินการ

หรือปัญหาต่างๆ 

2. จดัทาํแผนสร้างเส้นทางความกา้วหนา้

ให้ชดัเจน  (Career Path) 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผน

สร้างเส้นทางความก้าวหนา้  (Career 

Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง

ความกา้วหนา้ (Career Path) 

2. โครงการการใหทุ้นการศึกษาแก่

ขา้ราชการ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมเพอืติดตามผล

การดาํเนินการ 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงั

ในกรมและหน่วยงาน

ภายนอก 

3. จดัทาํรายละเอียดของสมรรถนะหลกั

และสมรรถนะประจาํตาํแหน่งทีสอดคลอ้ง

กบัการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว

ใหม่ 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่งทีสอดคลอ้งกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจดัทาํสมรรถนะหลกั

และสมรรถนะประจาํตาํแหน่งที

สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครฐัแนวใหม่ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมเพอืติดตาม

ความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนินการ 

2. การประเมินผลการจดัทาํ

สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

ระดบัของความสาํเร็จในการ

ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2. แผนงานการหาความตอ้งการใน

การฝึกอบรม 

3. แผนงานการส่งเสริมใหน้าํความรู้

และทกัษะจากการอบรมมาใชใ้น

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมเพอืติดตาม

ความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนินการ 

41 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

การปฏิบติังาน 

4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล

การศึกษาอบรมของบุคลากร 

5. ประชาสมัพนัธ์และจดัอบรมสัมมนาการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้

บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดบัความสาํเร็จของการประชา -

สัมพนัธ์และการจดัอบรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

1. โครงการประชาสมัพนัธ์การ

บริหารทรัพยากรบคุคลแนวใหม่ 

2. โครงการอบรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ 

2. การทดสอบความรู้หลงั

การอบรมสมัมนา 

 6. มีการฝึกอบรมทเีกียวกบัการพฒันา

ภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

 

มีการฝึกอบรมทีเกียวกบัการพฒันา

ภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 

1 โครงการ 

1. แผนการสร้างหลกัสูตรการพฒันา

ภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

งานการเจา้หนา้ที 

สาํนกังานปลดั 

1. การนาํหลกัสูตรไปใช้

ฝึกอบรม 

2. การพฒันาหลกัสูตร

หลงัจากการนาํไปใช ้

 7. การส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการ

พฒันาภาวะผูน้าํให้กบัขา้ราชการ 

ร้อยละของผูผ้า่นการฝึกอบรมการ

พฒันาภาวะผูน้าํ 

1. แผนการส่งบุคลากรเขา้รับการ

อบรม 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. จาํนวนผูเ้ขา้รับการอบรม  

2. จาํนวนผูผ้า่นการอบรม 

มิติที 2 

ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร

ทรัพยากร                

บุคคล 

1. จดัทาํฐานขอ้มูลบุคลากรให้ถูกตอ้งเป็น

ปัจจุบนั 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ

ฐานขอ้มูลบุคลากร 

1. โครงการจดัทาํฐานขอ้มูล

บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถนิ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมหน่วยงานที

เกียวขอ้ง เช่น กลุ่มงาน/ฝ่าย 

ในกองการเจา้หนา้ที บริษทั

ทีปรึกษา 

2. การประเมินผลความ

ถูกตอ้งของระบบ 

 2. จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเพอื

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศทีไดรั้บ

การจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลเพอื

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการ

บริหารทรพัยากรบุคคล 

1. แผนงานจดัทาํฐานขอ้มูลสารสน-

เทศเพอืสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. แผนงานเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลผา่น

ช่อง ทางทีหลากหลาย เช่น การ

โทรศพัทแ์จง้ขอ้มูลข่าวสาร การส่ง

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมหน่วยงานที

เกียวขอ้งเพอืติดตามผล 

2. การประเมินผลและพฒันา

ระบบ 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

ขอ้ความเพอืแจง้ขอ้ มูลทีจาํเป็น

เร่งด่วน การจดัทาํวารสารข่าวการ

บริหารทรัพยากรบคุคล การเผยแพร่

ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซด ์

   3. โครงการจดัทาํคู่มือการบริหาร 

งานบคุคลของขา้ราชการ สถ. 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตงัที

สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวใหม่ โดยคาํนึงถึงวฒันธรรมความคิด

ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรทีไดรั้บการสรร

หาและบรรจุแต่งตงัทีสอดคลอ้งกบั

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

โดยคาํนึงถงึวฒันธรรมความคิดของ

บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ

แต่งตงัทีสอดคลอ้งกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย

คาํนึงถึงวฒันธรรมความคิดของ

บุคลากร 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

 

มิติที 3 

ประสิทธิผล

ของการบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1. จดัทาํรายละเอียดเกียวกบัความรู้ ทกัษะ 

สมรรถนะในการทาํงาน 

ร้อยละความสาํเร็จของการจดัทาํ

สมรรถนะประจาํตาํแหน่ง 

1. โครงการจดัทาํสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่ง 

2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม

งาน (Job Family) 

3. โครงการพฒันาสมรรถนะการ

บริหารงานบุคคลของสาํนกังาน

ทอ้งถนิจงัหวดั 

4. โครงการนิเทศงานการบริหาร 

งานบคุคลของสาํนกังานทอ้งถนิ

จงัหวดั สาํนกังานทอ้งถินอาํเภอ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมหน่วยงานที

เกียวขอ้งเพอืติดตามผลการ

ดาํเนินการ 

2. การสมัภาษณ์ความคิดเห็น

ของผูที้เกียวขอ้งเพอืเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

3. การนิเทศงาน 

 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทศัน์

วฒันธรรมในการทาํงานของบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการแนวใหม่

และเหมาะสมกบัภารกิจ 

ระดบัความสาํเร็จในการสร้างและ

ปรับเปลยีนกระบวนทศัน์ ค่านิยม 

และวฒันธรรมในการทาํงานให้

เหมาะสมกบัภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปลียน

กระบวนทศันว์ฒันธรรมในการ

ทาํงานของบุคลากรใหส้อดคลอ้ง

กบัการบริหารราชการแนวใหม่และ

เหมาะสมกบัภารกิจ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การจดัโครงการฝึกอบรม

ให้แก่บุคลากร 

2. การส่งบคุลากรไปอบรม

กบัหน่วยงานอืนๆ 

3. การประชุมเพือติดตามผล 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 

 3. การพฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT ของ

บุคลากรกองการเจา้หนา้ทีอยา่งเป็นระบบ

และต่อเนือง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ

เจา้หนา้ทีทีไดรั้บการพฒันาความรู้

และทกัษะดา้น IT 

1. โครงการฝึกอบรมทกัษะดา้น IT 

แก่บคุลากร กองการเจา้หนา้ที 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ

ฝึกอบรม 

2. การทดสอบสมรรถนะ

ของบุคลากรหลงัจากเสร็จ

สินการฝึกอบรม 

 4. การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํ     มี

วิสยัทศัน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนือง 

ร้อยละของผูบ้ริหารทไีดรั้บการ

พฒันา 

1. โครงการพฒันาผูบ้ริหารใหม้ี

ภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน์ 

2. โครงการพฒันาขา้ราชการตาม

หลกัสูตรนายอาํเภอ หลกัสูตรนกั

ปกครองระดบัสูง ฯลฯ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลผูบ้ริหารที

ไดรั้บการฝึกอบรมเพอื

พฒันาวสิยัทศัน์ 

2. การประชุมเพอืติดตาม

ความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนินโครงการ 

 

 

 5. จดัใหมี้ระบบการสอนงาน 

(Coaching) เพอืพฒันาภาวะผูน้าํและ

ผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

จาํนวนบุคลากรกองการเจา้หนา้ทีที

ไดรั้บการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการสอน

งานในหน่วยงาน (Coaching) 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การติดตามประเมินผลการ

สอนงาน 

2. การปรับปรุงและพฒันาระบบ

การสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรทมีีสมรรถนะ

สูง เช่น Talent Management 

ร้อยละของบุคลากรทีมีสมรรถนะสูง

ทีกรมฯ สามารถรักษาไวไ้ด ้

1. โครงการพฒันาบุคลากรทีมี

สมรรถนะสูง (Talent Management) 

2. โครงการส่งขา้ราชการเขา้ศึกษา

อบรมในหลกัสูตรของสถาบนั 

หน่วยงานภายนอก  

3. โครงการพฒันาและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ 

2. การประเมินผลกลุ่ม 

เป้าหมาย 

 



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 7. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  ระดบัความสาํเร็จของจดัทาํแผนการ

จดัการความรู้ 

1. แผนการจดัการความรู้  งานการเจา้หนา้ท ี 1. การประชุมเพอืติดตาม

ความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนินการ 

 8. องคค์วามรู้ทีกระจดักระจายอยูไ่ดร้ับ

การรวบรวม 

จาํนวนองคค์วามรู้ทีไดรั้บการ

รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองคค์วามรู้

ในองคก์ร 

สาํนกังานปลดั 1. การรวบรวมองค์ความรู้

จากหน่วยงานต่าง ๆ ที

เกียวขอ้ง 

 9. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ทีไดร้วบ รวม

แลว้ใหก้บับุคลากรอนืไดเ้รียนรู้ดว้ย 

ระดบัความสาํเร็จของการเผยแพร่

องคค์วามรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องคค์วามรู้ งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. แบบประเมินผลการ

เรียนรู้ 

มิติที 4 

ความพร้อมรับ

ผิดดา้นการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน

การปฏิบตัิงาน 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ

กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้มีความโปร่งใส 

1. แผนงานการจดัทาํมาตรฐานความ

โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. โครงการรณรงคเ์พอืกระตุน้ให้

ภาคประชาชน/องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิแจง้เบาะแสเฝ้าระวงัทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค

ประชาชน/องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิ ในการแจง้เบาะแสเฝ้าระวงั

ทุจริตฯ  

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินและปรับปรุง

มาตรฐานความโปร่งใสใน

การบริหารงานบุคคล 

2. การประเมินผลโครงการ 

 

2. มีการจดัทาํรายละเอียดมาตรฐาน

จริยธรรมของบคุลากรกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถนิ 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ

มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

1. แผนงานการจดัทาํมาตรฐาน

จริยธรรมของบคุลากรกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถนิ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินและปรับปรุง

มาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถนิ 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากร

เขา้ใจและปฏิบติัตามค่านิยมของกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

ร้อยละของบุคลากรทีเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามค่านิยมของกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถนิ 

1. โครงการส่งเสริมและ

ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจ

และปฏิบตัิตามค่านิยมของกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ

ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์

ให้บุคลากรเขา้ใจและปฏิบติั

ตามค่านิยมของกรมส่งเสริม



แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

การปกครองทอ้งถนิ 

มิติที 5 

คุณภาพชีวิต

และความ

สมดุลระหว่าง

ชีวิตกบัการ

ทาํงาน 

1. การจดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของ 

บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของบุคลากร รวมทงัมีการประเมินผลเป็น

ระยะอยา่งสมาํเสมอ 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผน

สวสัดิการของบุคลากรกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถนิ 

1. โครงการจดัทาํแผนสวสัดิการ

บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถนิ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลและพฒันา

แผนสวสัดิการกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถนิ 

2.  การส่งเสริมและสนบัสนุนให้นาํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ

ทาํงานและดาํรงชีวิต 

ระดบัความสาํเร็จในการส่งเสริมและ

สนบัสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใชใ้นการทาํงานและดาํรงชีวติ 

1. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนให้นาํ

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้

ในการทาํงานและดาํรงชีวติ 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ

ส่งเสริมสนบัสนุนให้นาํ

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้นการทาํงาน

และดาํรงชีวติ 

 3.  การพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้าง

แรงจงูใจในการทาํงานของบุคลากร 

ระดบัความสาํเร็จในการพฒันา

คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน

การทาํงานของบุคลากร 

1. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและ

สร้างแรงจูงใจในการทาํงานของ

บุคลากร 

งานการเจา้หนา้ท ี

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ

พฒันาคุณภาพชีวิตและสร้าง

แรงจงูใจในการทาํงานของ

บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัชีวัด และแผนงาน/โครงการ 

 

 

มิตทีิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัชีวดั 

1.  ความสอดคล้องเชิง

ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอตัรา กาํลงัใหเ้หมาะสม

กบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนั 

1.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ

อตัรากาํลงั 

1.2 จดัทาํแผนสร้างเส้นทางความกา้วหนา้ (Career Path) 

ใหช้ดัเจน 

1.2.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนสร้างเสน้ทาง

ความกา้วหน้า 

2.  การบริ หารทรัพยากรบุคค ลและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา

ตาํแหน่ง 

 

2.1  จดัทาํรายละเอียดของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ประจาํตาํแหน่ง ทีสอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร 

บุคคลภาครฐัแนวใหม่ 

2.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํสมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะประจาํตาํแหน่งทีสอดคลอ้งกบัการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

สถ. 

2.2.1 ระดบัของความสาํเร็จในการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพนัธ์และจดัอบรมสมัมนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดบัความสาํเร็จของการประชา สมัพนัธ์และการจดั

อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ  

 

 

 

3.1 มีการฝึกอบรมทีเกียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บั

ขา้ราชการ 

 

3.1.1 มีการฝึกอบรมทีเกียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บั

ขา้ราชการ อยา่งน้อย 1 โครงการ 

3.2 มกีารส่งบคุลากรเขา้รับการฝึกอบรมการพฒันาภาวะ

ผูน้าํให้กบัขา้ราชการ 

 

 

 

 

3.2.1 ร้อยละของผูผ้า่นการฝึกอบรมการพฒันาภาวะผูน้าํ 



2.  ประสิทธิภาพของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพ  1.1 จดัทาํฐานขอ้มูลบุคลากรใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั 1.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัฐานขอ้มูลบุคลากร 

2. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพอื

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.1 จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเพอืสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศทไีดรั้บการจดัทาํเป็น

ฐานขอ้มูลเพอืสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
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3.  ประสิทธิภาพของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

 

1.1 จดัทาํรายละเอียดเกียวกบัความรู้ ทกัษะ สมรรถนะในการ

ทาํงาน 

1.1.1 ร้อยละความสาํเร็จของการจดัทาํสมรรถนะประจาํตาํแหน่ง 

2. การวางแผนอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัให้

เหมาะสมกบัภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทศัน์ วฒันธรรมในการทาํงานของ

บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารราชการแนวใหมแ่ละเหมาะสม

กบัภารกิจ 

2.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการสร้างและปรับเปลียนกระบวนทศัน์ 

ค่านิยม และวฒันธรรมในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

3. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพอืสนบัสนุน

การปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพฒันาความรู้ และทกัษะดา้น IT  ของบุคลากรกองการ

เจา้หนา้ที อยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจา้หนา้ทีทีไดรั้บการพฒันาความรู้

และทกัษะดา้น IT 

4. การพฒันาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้าํ มีวสัิยทศันแ์ละ

พฤติกรรมของผูบ้ริหารยคุใหม่ทีใหค้วามสาํคญักบั

บุคลากรควบคูไ่ปกบัประสิทธิภาพของงาน  

4.1 การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน ์อยา่งเป็นระบบ

และต่อเนือง 

4.1.1 ร้อยละของผูบ้ริหารทีไดรั้บการพฒันา 

4.2 จดัใหมี้ระบบการสอนงาน (Coaching) เพือพฒันาภาวะผูน้าํ

และผูป้ฏิบตัิงานควบคูก่นัไป 

4.2.1 จาํนวนบุคลากรกองการเจา้หนา้ททีีไดรั้บการสอนงาน 

5. การพฒันาระบบสร้างแรงจงูใจเพือรักษาบุคลากรทีมี

ประสิทธิภาพสูงไว ้ 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรทีมีสมรรถนะสูง เช่น Talent 

Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีมีสมรรถนะสูงทีกรมฯสามารถรักษาไวไ้ด ้

6. พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 6.1 หน่วยงานมีแผน การจดัการความรู้ 6.1.1 ระดบัความสาํเร็จของจดัทาํ แผนการจดัการความรู้ 

6.2 องคค์วามรู้ทีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บการรวบรวม 6.2.1 จาํนวนองคค์วามรู้ทีไดรั้บการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ทไีดร้วบรวมแลว้ใหก้บั

บุคลากรอนืไดเ้รียนรู้ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 ระดบัความสาํเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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4.  ความพร้อมรับผิดด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่

ขา้ราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบตังิาน 1.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํกระบวนงานในการ

บริหารทรัพยากรบคุคลให้มีความโปร่งใส 

1.2 มีการจดัทาํรายละเอียดมาตรฐาน 

จริยธรรมของบคุลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

1.2.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํมาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

1.3 ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ให้บุคลากรเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรทีเขา้ใจและปฏิบติัตามค่านิยมของ

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

5.  คุณภาพชีวิตและความ

สมดุลระหว่างชีวิตกบัการ

ทํางาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ  

 

1.1 การจดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร รวมทงัมีการ

ประเมินผลเป็นระยะอย่างสมาํเสมอ 

1.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนสวสัดิการของ

บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ 

1.2 การส่งเสริมและสนบัสนุนให้นาํหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการทาํงานและดาํรงชีวิต 

1.2.1 ระดบัความสาํเร็จในการส่งเสริมและสนบัสนุน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการทาํงานและดาํรงชีวิต 

1.3 การพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ

ทาํงานของบุคลากร 

 

 

1.3.1 ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวติและสร้าง

แรงจูงใจในการทาํงาน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลลุมลําชี 

เรื่อง  นโยบาย  กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ของเทศบาลตําบลลุมลาํช ี

--------------------------------- 

เทศบาลตําบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมีความเขมแข็งใน
ทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง  ซึ่งเปนภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เปนมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจ 
ใหประสบความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว  

ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปดวยความเรียบรอย 
ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตําบล มีการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึง
อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตําบล
ลุมลําช ีดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้   

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่    8   กุมภาพันธ   พ.ศ.2562 
 
 
          (นายอุดร  มาสิงห) 
            นายกเทศมนตรีตาํบลลุมลําชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลลุมลําช ี

      ที่  28 /๒๕62 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรของเทศบาลตําบลลุมลาชี

(KhowledgeManagement:KM) 
-------------------------------- 

 
ดวยเทศบาลตําบลลุมลําชี จะไดดําเนินการจัดองคความรูในองคกร โดยเปนการรวบรวม

องคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการตาง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอยางเปนระบบ 
เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะทํางาน ดังตอไปนี้ 

 

ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง คณะทํางานดําเนินการ
จัดการองคความรูในองคกร ดังนี้ 
 ๑.  นายกเทศบาลตําบลลุมลําช ี  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาลตําบลลุมลาํชี   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการเทศบาลตาํบลลุมลาํชี กรรมการ 
4.  งานการเจาหนาที่เทศบาลตําบลลุมลาํช ี กรรมการ/และเลขานุการ    

 

คณะทํางานมีหนาที่ดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทาํแนวทางการจัดความรูในเทศบาลตําบลลุมลําชี 
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดาํเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเกี่ยวของ 
 

 ท้ังน้ี  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  

  สั่ง   ณ   วันที่   4  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕62 
 
 

      (นายอุดร  มาสิงห) 
                  นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


