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  องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมี
ความเขมแข็งในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง  ซ่ึงเปน
ภารกิจท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
บุคคล เปนมิติอีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและ
พันธกิจใหประสบความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไว 
 

เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง  องคการบริหาร
สวนตําบลนาอุดม ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลนา
อุดมข้ึน โดยไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  

1.ความสอดคลองเชิงกลยุทธ  
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และ
สอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ   ดังนั้นเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม มีแผนกลยุทธการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
และประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
ไดรับการจัดทํา เพ่ือเปาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เปนองคการบริหาร
สวนตําบลท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน”  

 
คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM 
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บทท่ี 1 

บททัว่ไป 
 

คาํนํา 
 



 
 
  
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบล      
นาอุดม  

 วิสัยทัศน 
              มุงพัฒนาเพ่ือ “เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถ่ิน ใหเปน
กลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน” 

 พันธกิจ 
1 พัฒนาตําบลนาอุดมใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
2 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับระดับจังหวัดและกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมี
สวนรวมจากภาคีเครือขาย 

3 บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทองถ่ินใหทํางานอยางมืออาชีพ                                                                                                     
4 สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมใหสามารถสงมอบ

บริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน  
 

 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 8 เปาประสงค และ 14 กลยุทธ 

ดังนี้ 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 1: การยกระดับขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

ใหมีสมรรถนะสูง 
 

เปาประสงค กลยุทธ 
1.  ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี 

1.1  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ อบต.  
อยางเปนระบบ 
1.3  นําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร 

เปาประสงค กลยุทธ 
2.  บุคลากร อบต. มีความเปนมืออาชีพ
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ใหมีขีด
ความสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรจังหวัด  
2.2  เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต.  

3.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต. 
สําหรับใชสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต. 
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  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพัฒนาตําบล 

เปาประสงค กลยุทธ 
1.  อบต. มีการบริหารจัดการท่ีดีและมีการ
ใหบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 

1.1  สงเสริมการบริหารจัดการของ อบต. ตาม
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี.  
1.2  พัฒนาศักยภาพของ อบต. ใหสามารถ
สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
1.3  ศึกษา  วิจัย และติดตามประเมินผลเพ่ือ
พัฒนา อบต. 

2.  อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังใหสามารถพ่ึงพา
ตนเอง 

2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.  บุคลากรของ อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให
สามารถสงมอบบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

            
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

เปาประสงค กลยุทธ 
1. อบต. สามารถใชภาคีเครือขายใหเขารวมเปน
หุนสวนการพัฒนาตําบลนาอุดม 

1.1  สรางกลไกใหภาคีเครือขายการพัฒนาเขามา
มีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ อบต. 
1.2  เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร 
อบต. และการสรางและใชภาคีเครือขาย  

2.  อบต. ไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชน 2.1  เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงผลงานท่ีโดด
เดนของ อบต. 
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องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซ่ึงกรอบมาตรฐาน ดังกลาว 
ประกอบดวย 
       มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
       มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  
 
        มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  หมายถึง การท่ีสวนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความ
สอดคลองและสนับสนุนให อบต. บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
   2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวน
ราชการ ท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ดึงดูด ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึง
จําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนการสรางความตอเนื่อง
ในการบริหารราชการหรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ทํางาน 
 
        มิ ติ ท่ี  2  ป ระสิทธิภ าพของกระบวนการบริหารทรัพ ยากรบุ คคล (HR 
Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
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บทท่ี 2 

การจดัทาํแผนกลยทุธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคลตามกรอบมาตรฐาน

ความสาํเรจ็ด้านการบริหารทรพัยากรบคุคล  (HR Scorecard) 
 

 

  



 
 
  
      2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง 
ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 
      3) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)   

    4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรงุการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 
         มิติ ท่ี  3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการกอใหเกิดผลดังตอไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซ่ึงขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
    3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมี
การแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือ
พัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและ
เปาหมายของสวนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความ
แตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิผลหรือไม เพียงใด นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยง
ระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

        มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การท่ีสวน
ราชการจะตอง 
    1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะตอง
กําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

        มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง 
การท่ีสวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
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1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหาร
ราชการและการใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยาง
เต็มท่ี โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว  
     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ  
      3) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับ
ขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และให
กําลังคนมีความพรอมท่ีจะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปนเครื่องมือท่ี
จะชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด หากยังไมมีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกลาว หรือมีใน
ระดับนอยแลว สวนราชการจะตองมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติ
การประเมินดังกลาว และเปนการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานความสําเร็จท้ัง 5 มิติ 
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องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี ้  

1. แตงตั้งคณะทํางาน 
เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบล  ไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร 

KM  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ท่ี 446 /2562  เม่ือวันท่ี  26  ธันวาคม  2562  ซ่ึง
คณะทํางานประกอบดวย 

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง คณะทํางาน
ดําเนินการจัดการองคความรูในองคกร ดังนี้ 
 1.  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  กรรมการ 
4.  นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ/และเลขาฯ  

 

  คณะทํางานมีหนาท่ีดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ  

2. ประชุมคณะทํางาน 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ท้ังหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  
จึงไดมีการประชุมคณะทํางาน เพ่ือทบทวนเปาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลพรอมสรุปบทเรียนตาง ๆ ท่ีไดจากการดําเนินการตามแผนท่ีผานมา เพ่ือสรางระบบงาน 
ระบบการประเมินผล การสรรหา การสรางความกาวหนาในการทํางาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากร
และสรางแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะทําใหบรรลุถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ ตามท่ีไดกําหนดไว 
 

3. คณะทํางานฯ ไดกําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีขอสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 
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บทท่ี 3 

ข ัน้ตอนจดัทาํแผนกลยทุธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคล 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาอดุม 



 
 
  

3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร และศึกษาขอมูลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเก่ียวของการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน 
HR และการวิเคราะหแรงเสริม-แรงตานของแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

3.2  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหครอบคลุมการ 
บรรลุเปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  

3.3  การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

3.4  การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา 
แผนงาน/โครงการรองรับ 
                 3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายก อบต.   

      3.6  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ  
                 3.7  การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพ่ือให
เกิดการปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอ ๆ ไป  
 

 4.  การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว  

              4.1  คณะทํางานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซ่ึงได
กําหนดวิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ให
เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง จึงทําใหเห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบ
การบริหารจัดการท่ีดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตาม
ความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของ อบต. การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการนําการจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการ
นําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปนองคกรท่ีมีความสามารถตามวิสัยทัศนดังกลาว คณะทํางานฯ ไดนําผลการศึกษาการ
ระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย และผูเก่ียวของ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกล
ยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการระดม
ความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย 

4.1.1  การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากร 
บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลนาอุดม ในภายภาคหนา ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

-8- 
 1. เป้าหมายสงูสดุหรือผลสมัฤทธ์ิท่ีสาํคญัท่ีองคก์รต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร 
 



 
 
  
 

1.1 ดานกระบวนงาน  

1 นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรมบุคลากร 
หรือความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได 

2 มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปนกรณีศึกษา เพราะจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลนาอุดมไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา 

3 การออกระเบียบตองมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไมคลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให 
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเขาถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบียบนั้นๆ อยางแทจริง เพ่ือท่ีจะ
ถายทอดใหกับผูปฏิบัติไดอยางแทจริงดวย 

4 การออกระเบียบตองใหมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคิดคนเดียว ใชหลักการมีสวนรวม  
5 ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน 
6 จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลย ี
7 มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ 
8 กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
9 สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการท่ีชัดเจน 
10 ลดข้ันตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง 
11 กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากข้ึน 
12 สงเสริมใหพนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ไดในทุกดาน 

ทุกกิจกรรม  
13 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได 
14 มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอบรม   ในหลักสูตร

ตางๆ การคัดเลือกคนเขาสูตําแหนง 
15 กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
16 ขาราชการเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนงานตนเอง 
17 ปริมาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18 มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตองแมนยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ   และบริหาร

ราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ดานบุคลากร 

1  พัฒนาใหบุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เกง  ดี  สุข      
    เกง =  มีความรูเปนท่ียอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอ่ืน มีความ สามารถ มี
ทักษะ ศิลปะในการประสานงานเปนท่ียอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวน ราชการอ่ืน 
     ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปรงใส  รับผิดชอบ   
    สุข =   ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืน ๆ ในสํานักงาน 

2 บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนํา IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

3 บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเก่ียวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานใหแก
บุคคลอ่ืน ๆ ได 
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 4 การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการตาง ๆ   
5 เพ่ิมขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ 

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
6 จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ 
7 เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะดาน 
8 บุคลากรมีการใหบริการท่ีดีกับผูท่ีมาติดตอ และเปนพ่ีเลี้ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9 บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ  
10 มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
11 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12 บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13 ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
1.3 ดานทรัพยากร 

1 มีการพัฒนา IT ท่ีเหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2 นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM) 
3 มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและทันสมัย 

ใหท้ังระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 
4 สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทําใหการเขาถึงสารสนเทศทําไดงายและ     

เทาเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM) 
5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 
1.4 ดานลูกคา/ผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร  

  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
1 องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน 
2 สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอประชาชน 

อยางแทจริง 
3 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  มีความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุมคา 
4 สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ 
5 องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จะตองดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด 
6 มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรทองถ่ินใหเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ในการพัฒนาตําบลนาอุดม 
7 องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม รับฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดําเนินงาน 
  ประชาชน 
1 ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก และการเขารวมในการดําเนินงาน    ของ

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
2 ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน ทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

นาอุดม ทํางานไดสะดวกยิ่งข้ึน 
3 ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 



 
 
 นาอุดม 

 
  
 
         

จุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองคกรมีอยู 

1 บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาท่ีในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
งานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

2 การเปนหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับในบทบาทการสงเสริมความรูดานการปกครองทองถ่ิน ใหแกประชาชน 
3 มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหความรูแกขาราชการกรมและพนักงานทองถ่ิน และเปนท่ี 

ยอมรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4 มีเครือขายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
5 มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีไวอยางชัดเจน 
6 ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7 มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลายๆดาน เชน การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ การใหทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
8 เปนหนวยงานท่ีมีพ้ืนฐานการทํางานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีสรางสรรค สามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 
9 มีขอมูลขาวสารเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนวยงานอ่ืน 
10 ขาราชการมีความรู ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทํางานไดหลายตําแหนง 
 
ส่ิงท่ีมุงเนน 

1 การเปนองคกรหลักในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2 เปนหนวยงานท่ีคอนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กท่ีงายตอการปรับเปลี่ยน 
3 มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายท่ัวประเทศ 

 
    
 
 
 
 
1 การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร 
2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
3 สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

วิสัยทัศน ของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4 พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
5 การสรางองคกรให “จิ๋วแตแจว”  เชน การสรางบุคลากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีคุณภาพ 
6 การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและการนําไปใช

2.อะไรบ้างท่ีเป็นจดุแขง็หรือส่ิงท่ีดีท่ีองคก์รมีอยู่และอยากรกัษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดีย่ิงๆ ขึ้น 
 

3. อะไรบ้างท่ีเป็นส่ิงท้าทายหรือส่ิงท่ีต้องปรบัปรงุเพ่ือให้การบริหารงานขององคก์รประสบ

ผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายสูงสดุท่ีคาดหวงั 
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 ประโยชน 
7 บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
8 มีการพัฒนาขาราชการอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน 
9 การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เตม็ใจใหบริการ ประสานประโยชน” 
10 สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ 
11 สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12 จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน 
13 บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีไดรับ 
 
 
 
 
 
 
1 ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2 พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
3 ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
4 มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

และเปนปจจุบัน 
5 มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม    

ท่ีสอดคลองกับแนวโนมของการบริหารทรพัยากรบุคคลในอนาคต 
6 มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลท่ีถูกตอง ทันสมัย โดยท่ีขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลได 

ดวยตนเองผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 
7 การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไวลวงหนา 
8 สรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงตั้ง (ยาย) การอบรมศึกษาดงูาน 
9 มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพ่ือสรางหลักประกันและแรงจงูใจใหแกบุคลากร 
10 สรางผูบริหารใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11 การรักษาคนในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 
12 การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เชน  เรื่องเงินโบนัส 
13 มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและเพียงพอ 
14 กระบวนการในการบรหิารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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4.1.2  จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลวจึงไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 

4. อะไรท่ีหน่วยงานบริหารทรพัยากรบคุคลควรจะทาํ แต่ไม่ได้ทาํในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่าน 

   คาดหวงัให้หน่วยบริหารทรพัยากรบคุคลสนับสนุน 
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 ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร 

1 การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปน
เลิศ 

2 การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
4 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
6 การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ 
7 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม  อยางเปน

ระบบและตอเนื่อง 
10 การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
11 การพัฒนาศูนยชวยเหลือวิชาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู 
12 การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
13 การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว 
14 การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจํา

ตําแหนง 
16 พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเปนใน

การเรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
17 กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการทํางานเปนทีม 

และการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
20 พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21 สรางระบบ Logistic เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
22 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการ

สาธารณะ 
23 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบและงานภารกิจอยางมืออาชีพ 

 
24 

 
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในสวนของเครื่องมือ วิธีการ และ            
ผูประเมิน เพ่ือใหสามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง      

25 กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
26 สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการ



 
 
 ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร 

ทํางาน และบรรยากาศของการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การทํางาน
อยางมีความสุข และงานบรรลุผล 

27 พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลังขอมูล
ความรูและนําเทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

28 การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม 
29 การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม 

 

                             การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน 1. การจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม 2. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ืออํานวยในการสราง 

    ความกาวหนา 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสรางการบรหิารงานของ สถ.  
  4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรูทักษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตําแหนง 
 6. ขาดฐานขอมูลอัตรากําลังท่ีเปนปจจุบัน 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังใหเปนปจจุบัน 1. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให 

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสราง 

   ความกาวหนาในอาชีพ 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล 
   บุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม  
   กับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสราง  
    และอัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสราง 
   เสนทางความกาวหนา 

4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ  
   สมรรถนะในการทํางาน 

4. รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ 
    ประจําตําแหนง 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

 



 
 
 1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง  
   ใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจํากัดดานอัตรากําลังจากการปรับปรุง 
    กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพรอมท่ีจะยอมรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถายโอน 
   ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ โอน (ยาย)  
    ไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ 
    หนวยงานท่ีมีความกาวหนามากกวา 

 4. อัตรากําลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
   งานท่ีไดรับมอบหมาย 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถายโอน 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ีสอดคลอง 
   กับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให 
    เปนไปตามกรอบท่ีกําหนด 

2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม 
   การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 
   ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทํางานให 
    เหมาะสมกับภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 
    คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสรรหาและ 
     บรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการบริหาร     
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึง  วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                                       ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.ผูบริหารและบุคลากรของ สถ. ใหความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนําไปใช 

    ในการปฏิบัติงาน 
2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 
    เพียงพอ 

 3. ตองพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน 
   ระบบและตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
   สงเสริมตามความตองการดาน ITของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 2. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด  



 
 
    เพียงพอ    ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช  

   ประโยชนไดอยางแทจริง 
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให 
    ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

4. กําหนดใหความรู ความสามารถดาน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตําแหนง 

4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการ 
   บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช 
   ขอมูล 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร 
   กองการเจาหนาท่ีอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับ 
    การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT  

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทํา 
    เปนฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร 
                                       ยุคใหมท่ีใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพ 
                                       การปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารท่ี 
   หลากหลาย ท้ังโครงการภายในและภายนอก  
   รวมท้ังโครงการศึกษาดูงานตาง ๆ 

1. ผูบริหารบางสวนท่ีเขารับการฝกอบรมไมคอย 
   ใหความสําคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการโดยใหความสําคัญกับการดําเนินการ 
    ตามยุทธศาสตรของกรมฯ อยางสมํ่าเสมอ  

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/             
    ไมคอยนาสนใจ 

 3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
   ภาวะผูนํา วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ 
   ผูบริหารอยางเปนรูปธรรม 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
   ผูนําการพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน 
 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําใหมี 
   คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 

3. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนํา 
   และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

1. มีระบบประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับการ 
   ฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ท่ี 1. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูท่ี 

 



 
 
 

   จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร     เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือน 
    รวมงานเปนผูประเมิน 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน  
    อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ    
   พัฒนาภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ 
   สอนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง 
                                       ทองถิ่น  
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. รัฐบาลใหการสงเสริมโดยกําหนดใหเปน 
    นโยบายของรฐับาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของขาราชการในบางเรื่อง               
    ไมเหมาะสมกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับ 
    ขาราชการ   

2. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญในระบบ 1. ปญหาหนี้สินของขาราชการ 
และตอเนื่อง 2. ขาดงบประมาณ 
 3. การจัดสวัสดิการไมตรงกับความตองการของ 

   ขาราชการ เนื่องจากไมมีการสํารวจความ 
   ตองการท่ีแทจรงิ 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริม 
   คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี 
   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ 
   ดํารงชีวิต 

2. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
   นโยบายเนนหนักใหนําไปปฏิบัติอยางเปน 
   รูปธรรม 

3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ 
   ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

3. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการของกรม  
   ควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร 
    ระดับสูงผูบริหารสํานัก/กอง ตัวแทนทองถ่ิน 
     จังหวัด เปนตน  

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให 
   สอดคลองกับความตองการของขาราชการ  
   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให 
   สอดคลองกับความตองการของบุคลากร  

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ 
   บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 



 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 6:  การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
                                    ไวกับหนวยงาน 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบรหิารระดับสูงของกรมสงเสริม 
   การปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุน 

1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ 
   ขาราชการ เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
   ตําแหนงของบุคลากร 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานกับ 
   หนวยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการท่ีวางานราชการ 
    มีคาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทําให 
    อยากยายไปสูหนวยงานท่ีคาตอบแทนดีกวา 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีตอเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ 
    ตอเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับ 
   สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และ 
    เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง 
   ตอเนื่อง 

 

 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ีมีสมรรถนะ 
   สูง เชน Talent Management 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ  
    สามารถรักษาไวได 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีความ 
   ชัดเจนและเปนรูปธรรม   

2. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบสราง 
    แรงจูงใจในการทํางาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 7:  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการกรมสงเสริม 
                                      การปกครองทองถิ่น 

   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและ 
   ดํารงชีวิต 

2. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน 
    ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 
    การทํางานและดํารงชีวิต 



 
 
  

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการดานการสงเสริมจริยธรรม 
   ของขาราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใช 
   วิธีการเดิมๆ ทําใหไมนาสนใจ 

3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ 
   หนวยงานอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     
   องคความรูขององคกร 

4. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   อยางชัดเจน 

 5. คานิยมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 6. ไมมีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของขาราชการ 
 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม             
   จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมีความ 
   หลากหลายยิ่งข้ึน 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
   บุคลากร 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและปฏิบัติตาม 
    คานิยมของกรม 

ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ 
                                       สมรรถนะประจําตําแหนง 
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แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหมเปดโอกาสใหดําเนินการได 

1. ยังไมไดดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 
   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 



 
 
    ประจําตําแหนง (Function Competency) 

   ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
2. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให 
   ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ภาครัฐแนวใหม 

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    สถ. พ.ศ.2549-2553 ไมสอดคลองกับ 
    สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 
    สถ.และสมรรถนะประจําตําแหนง (Function  
    Competency)  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตาม 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

 3. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ  
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน 
   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน เปนตน 

 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ 
   สถ. และสมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลอง 
   กับการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
   โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวนรวมในการ 
   จัดทํา   

1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม  

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ใหสอดคลองกับ 
   สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจําตําแหนง 
   ท่ีกําหนด โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวน 
   รวมในการปรับปรุง 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก 
    และสมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. 

2. ระดบัของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ 
   ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให 
   บุคลากรในหนวยงาน 

3. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธและ 
    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
    ใหม 
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ประเด็นยุทธศาสตร 9 : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 



 
 
 1. เปนองคกรท่ีมีความรูในการปฏิบัติงานตาม 
   ภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปน 
    องคกรแหงการเรียนรู 

2. ผูบริหารใหการสนับสนุน 
 

2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบ 
    เปนหมวดหมู 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรูเพ่ือเปนแนวทางใน 
    การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรท้ังท่ี 
    เปนทางการและไมเปนทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคความรูท่ีกระจัดกระจายอยู 
   ตามสํานัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปน 
   หมวดหมู 

 

3.  ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ 
     เขาถึงองคความรู 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  
 

1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ 
    ความรู 

2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ 
   รวบรวม 

2. จํานวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลว  
   ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 10 : การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 
2. ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อํานาจการตัดสินใจยังอยูท่ีระดับผูบริหารเปน 
   สวนใหญ   

 
 

3. มีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับการ 
    สรางภาวะผูนําไมเพียงพอและไมท่ัวถึง 
    บุคลากรทุกกลุม 
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ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือใหบุคลากรได 



 
 
      แสดงออกและกลาตัดสินใจ 
2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการ 
   พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
    ใหกับขาราชการ 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
    ใหกับขาราชการ อยางนอย 1  โครงการ 

2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 
   ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ 
    ผูนํา 

 

 
 
  

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางความกาวหนาใน
สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2. จัดทําแผนสรางความกาวหนา (Career 
Path) ใหชัดเจน 
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสราง
ความกาวหนาในอาชีพ 
 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปน
ปจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังให
เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 
3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 
4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ ความรู 
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การวางแผนอัตรากําลังและ
ปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
กับภารกิจ 

1. เพิ่มอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให
เปนไปตามกรอบที่กําหนด 
3 . จัดทํ าและป รับป รุงแผน อัตรากําลั งที่
สอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจหนาที่ 
4. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม
การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหม 

1. สรางและปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรม
ในการทํางานของบุคลากรใหสอดคลอง
กับการบ ริหารราชการแนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม โดย 
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การพฒันาระบบฐานขอมลู
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง 
2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง
เพียงพอ 
3 . รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กําหนดใหความรู ความสามารถ ดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศเปนสวนหน่ึงของสมรรถนะของทุก
ตําแหนง 
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและ

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT ของบุคลากร
กองการเจาหน า ท่ีอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง 
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

สรปุปัจจยัหลกัแห่งความสาํเรจ็เพ่ือกาํหนดเป็นเป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
สงเสริมตามความตองการดาน IT ของบุคลากร 
6. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนไดอยางแทจริง 
7. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให
ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใชขอมูล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาผูบ ริหารใหมีภาวะ
ผู นํ า  มี วิ สั ย ทั ศ น  แ ล ะ
พฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหม ที่ ให ค วามสํ า คัญ กับ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การพัฒนาภาวะ
ผูนํา วิสัยทัศน อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผูนํา และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ท่ี
จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําใหมี
คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 
5. มีระบบการประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับการ
ฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 
6 . มี ระบบการประเมินผู บ ริห าร โดยให ผู ท่ี
เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน เปน
ผูประเมิน 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผู นํา มี
วิสัยทัศน อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
2 . จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ น ง า น 
(Coaching) เพ่ื อ พัฒ นาภาวะผู นํ าและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริม
คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางการดํารงชีวิต 
3 . สํ ารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ 
4. จัดทําแผนสวัสดิการของขาราชการใหสอดคลอง
กับความตองการของขาราชการ รวมท้ังมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
6 . กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบายเนนหนักใหนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
7. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการของกรม
ควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารสํานัก/กอง ทองถ่ินจังหวัด 

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคล
กรให สอดคลองกับความตองการของ
บุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ 
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางาน
และดํารงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
ก า รพั ฒ น า ร ะ บ บ ส ร า ง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู ง ไว กั บ

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีตอเน่ือง ชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืน 
เก่ียวกับสวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการท่ีมี
สมรรถนะสูง เชน Talent Management 
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน
และเปนรูปธรรม 

 



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
หนวยงาน 3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรงกับสาย

งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง
ตอเน่ือง 
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ
ตอเน่ืองชัดเจน 
5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจนและ
เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 
การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกพนักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน 
2. จัดใหมรีะบบการประเมินผลดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม 
จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ยิ่งข้ึน 
5. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมขององคกร 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากร
เข าใจและปฏิ บั ติตามค านิยมของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหตรงกับสมรรถนะประจํา

ตําแหนง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหนง 
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจํ าตํ าแหน ง ท่ี
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ.  

 
 
 

 3. มีการประชาสัมพันธและจัดอบรมสมัมนา
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐัแนวใหม
ใหบุคลากรในหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 
พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู 
 

1.  บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติท่ีรักการเรียนรู 
2.  มีแผนการจัดการความรู 
3.  รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพรองค
ความรู 

1. หนวยงานมีแผนการจดัการความรู  
2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ
รวบรวม 
3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวม
แลวใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่10 
การพัฒนาภาวะผูนาํใหกับ

ขาราชการ 
 

1.  มีหลักสูตรการสรางภาวะผูนําใหกับขาราชการ
ท่ี เหมาะสมและเป ด โอกาสให ข าราชการใน
หนวยงานไดเขารับการอบรมอยางท่ัวถึง 
2.  ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดีสง
บุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม 

1. มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะ
ผูนําใหกับขาราชการ 
2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 
 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 



 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
    มุงพัฒนาเพ่ือ “เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีสมรรถนะสูงใน 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

การสงเสริมทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน” 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรบัอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

 3. การพัฒนาระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผูบรหิารใหมภีาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยคุใหมท่ีใหความสําคัญกับ    
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน 

1.  พัฒนา อบต.ใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

2.  สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 5. การสงเสริมคณุภาพชีวิตของบุคลากร 

ระดับจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนภายใต 6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน 

กระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 7. การเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร 

3.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจํา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ ตําแหนง 

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี                                                                                                      9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

4.  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวน  10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ           

5.  สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ใหมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใตหลักการบริหารกิจการ  
บานเมืองท่ีดี    

6.  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการ  
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  

7.  สงเสริมให อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนไดรับการพัฒนา  
ในทุกมิติ ท้ังทางรางกาย จิตใจความรู ความสามารถทักษะประกอบอาชีพและ
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพ่ือนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว 

 

8.  สงเสริมใหบุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดํารงชีวิต  

 
แบบฟอรมรายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรบัแผนกลยุทธ 

 



 
 
 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 
ความสอดคลอง 
เชิงยุทธศาสตร 
 

1. การปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง 
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจบัุน 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสรางและอัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะหสภาพ
กําลังคนและจัดทําคณุลักษณะงาน
เฉพาะตําแหนง 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือตดิตามผล
ในระดับตางๆ  
2. การประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
รับทราบผลการดําเนินการ
หรือปญหาตางๆ 

2. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให
ชัดเจน  (Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สรางเสนทางความกาวหนา  (Career 
Path) 

1. แผนงานการสรางเสนทาง
ความกาวหนา (Career Path) 
2. โครงการการใหทุนการศึกษาแก
ขาราชการ 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือตดิตามผล
การดําเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ในกรมและหนวยงาน
ภายนอก 

3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตาํแหนงท่ีสอดคลอง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหนงท่ีสอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนงท่ี
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือตดิตาม
ความกาวหนาของการ
ดําเนินการ 
2. การประเมินผลการจดัทํา
สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความตองการใน
การฝกอบรม 
3. แผนงานการสงเสริมใหนําความรู
และทักษะจากการอบรมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือตดิตาม
ความกาวหนาของการ
ดําเนินการ 

5. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสมัมนาการ ระดับความสําเร็จของการประชา - 1. โครงการประชาสัมพันธการ งานการเจาหนาท่ี 1. การประเมินผลโครงการ 



 
 
 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให
บุคลากรในหนวยงาน 

สัมพันธและการจดัอบรมการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

สํานักงานปลัด 2. การทดสอบความรูหลัง
การอบรมสัมมนา 

 6. มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
 

มกีารฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ อยางนอย 
1 โครงการ 

1. แผนการสรางหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การนําหลักสตูรไปใช
ฝกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสตูร
หลังจากการนําไปใช 

 7. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

รอยละของผูผานการฝกอบรมการ
พัฒนาภาวะผูนํา 

1. แผนการสงบุคลากรเขารับการ
อบรม 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. จํานวนผูเขารับการอบรม  
2. จํานวนผูผานการอบรม 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร
ทรัพยากร                

บุคคล 

1. จัดทําฐานขอมลูบุคลากรใหถูกตองเปน
ปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานขอมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทําฐานขอมลูบุคลากร 
กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน กลุมงาน/ฝาย 
ในกองการเจาหนาท่ี บริษัทท่ี
ปรึกษา 
2. การประเมินผลความ
ถูกตองของระบบ 

 2. จัดทําฐานขอมลูสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรบั
การจัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานขอมูลสารสน-
เทศเพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพรขอมลูขาวสาร
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผาน
ชอง ทางท่ีหลากหลาย เชน การ
โทรศัพทแจงขอมูลขาวสาร การสง
ขอความเพ่ือแจงขอ มูลท่ีจําเปน
เรงดวน การจดัทําวารสารขาวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร
ขอมูลผานทางเว็บไซด 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลดั 

1. การประชุมหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ 

   3. โครงการจัดทําคูมือการบริหาร   



 
 
 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

งานบุคคลของขาราชการ สถ. 
 3.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ี

สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสรรหา
และบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคดิของ
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งท่ีสอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคดิของ
บุคลากร 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของ

การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

รอยละความสาํเรจ็ของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหนง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะประจาํ
ตําแหนง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะหกลุม
งาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร 
งานบุคคลของสํานักงานทองถ่ิน
จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินการ 
2. การสัมภาษณความ
คิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือ
เก็บรวบรวมขอมูล 
3. การนิเทศงาน 

 2. การสรางและปรับกระบวนทัศน
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรให
สอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหม
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการสรางและ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน คานิยม 
และวัฒนธรรมในการทํางานให
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสรางและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนวัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับ
การบริหารราชการแนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การจดัโครงการฝกอบรม
ใหแกบุคลากร 
2. การสงบุคลากรไปอบรม
กับหนวยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพ่ือตดิตามผล 

 3. การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของ
บุคลากรกองการเจาหนาท่ีอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง 

รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ดาน IT 

1. โครงการฝกอบรมทักษะดาน IT 
แกบุคลากร งานการเจาหนาท่ี 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
ฝกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะของ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม 



 
 
 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

 
 4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา     มี

วิสัยทัศน อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ

ผูนํา มีวิสยัทัศน 
2. โครงการพัฒนาขาราชการตาม
หลักสตูรนายอําเภอ หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง ฯลฯ 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลผูบริหารท่ี
ไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
วิสัยทัศน 
2. การประชุมเพ่ือตดิตาม
ความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการ 

 5. จัดใหมรีะบบการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ี
ไดรับการสอนงาน 

1. แผนงานการสรางระบบการสอน
งานในหนวยงาน (Coaching) 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การตดิตามประเมินผล
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมสีมรรถนะ
สูง เชน Talent Management 

รอยละของบุคลากรท่ีมสีมรรถนะสูงท่ี
กรมฯ สามารถรักษาไวได 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะสูง (Talent Management) 
2. โครงการสงขาราชการเขาศึกษา
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน 
หนวยงานภายนอก  
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการบรรจุใหมและรับโอน 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุม 
เปาหมาย 
 

 7. หนวยงานมีแผนการจดัการความรู  ระดับความสําเร็จของจดัทําแผนการ
จัดการความรู 

1. แผนการจัดการความรู  งานการเจาหนาท่ี 1. การประชุมเพ่ือตดิตาม
ความกาวหนาของการ
ดําเนินการ 

 8. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ
รวบรวม 

จํานวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองคความรู
ในองคกร 

สํานักงานปลัด 1. การรวบรวมองคความรู
จากหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

 9. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบ รวม
แลวใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร
องคความรู 

1. แผนการเผยแพรองคความรู งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู 



 
 
 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 4 
ความพรอมรับ
ผิดดานการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบรหิารทรัพยากร
บุคคลใหมีความโปรงใส 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงคเพ่ือกระตุนให
ภาคประชาชน/องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแจงเบาะแสเฝาระวังทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน/องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการแจงเบาะแสเฝาระวัง
ทุจริตฯ  
 
 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 
 

2. มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ิน 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

3. สงเสริมและประชาสมัพันธใหบุคลากร
เขาใจและปฏิบัตติามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและ
ปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการสงเสรมิและ
ประชาสมัพันธใหบุคลากรเขาใจและ
ปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ิน 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติ
ตามคานิยมของกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ิน 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต

และความสมดุล
ระหวางชีวิตกับ

การทํางาน 

1. การจดัทําแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของ
บุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สวัสดิการของบุคลากรกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากร กรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ิน 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลและพัฒนา
แผนสวัสดิการกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน 

2.  การสงเสรมิและสนับสนุนใหนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ระดับความสําเร็จในการสงเสรมิและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

1. โครงการสงเสรมิสนับสนุนใหนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
สงเสริมสนับสนุนใหนําหลัก



 
 
 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

ทํางานและดํารงชีวิต ใชในการทํางานและดํารงชีวิต ในการทํางานและดาํรงชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

 3.  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสราง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สรางแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
แรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด และแผนงาน/โครงการ 
 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 

1.  ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรา กําลังใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลัง 

1.2 จดัทําแผนสรางเสนทางความกาวหนา (Career Path) ให
ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนสรางเสนทาง
ความกาวหนา 

2 . การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พั ฒ น าท รัพ ย ากร บุ ค ค ล ให ต ร งกั บ
สมรรถนะประจําตําแหนง 
 

2.1  จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหนง ท่ีสอดคลองกับการบริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนว
ใหม 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 2.2.1 ระดับของความสําเรจ็ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสมัพันธและจดัอบรมสัมมนาการบรหิารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม 
ใหบุคลากรในหนวยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธและการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

3. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 3.1.1 มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ 

3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ 

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนํา 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
2. การพัฒนาระบบฐานขอมลูสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปนปจจุบัน 
2.1 จดัทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจดัฐานขอมูลบุคลากร 
2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทําเปน
ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

   



 
 
 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 

3.  ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
 

1.1 จดัทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ สมรรถนะ
ในการทํางาน 

1.1.1 รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหนง 

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรบัอัตรากําลังให
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหารราชการแนว
ใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน คานิยม และวัฒนธรรมในการทํางานใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT  ของบุคลากร
กองการเจาหนาท่ี อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะดาน IT 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนและ
พฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมท่ีใหความสําคัญกับ
บุคลากรควบคูไปกับประสิทธิภาพของงาน  

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสยัทัศน อยาง
เปนระบบและตอเน่ือง 

4.1.1 รอยละของผูบริหารท่ีไดรบัการพัฒนา 

4.2 จดัใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือพัฒนา
ภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไว  

5.1 มรีะบบการรักษาบุคลากรท่ีมสีมรรถนะสูง เชน 
Talent Management 

5.1.1 รอยละของบุคลากรท่ีมสีมรรถนะสูงท่ีกรมฯสามารถ
รักษาไวได 

6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู 6.1.1 ระดับความสําเรจ็ของจัดทํา แผนการจัดการความรู 
6.2 องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรบัการรวบรวม 6.2.1 จํานวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 
6.3 มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลวใหกับ
บุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู 
 

4.  ความพรอมรับผิด
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสรางคณุธรรมและจรยิธรรมใหแกขาราชการ
กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
 

1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทํากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทํามาตรฐานจรยิธรรมของ
บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและ
ปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

1.3.1 รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและปฏิบัติตามคานิยมของ
กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

5.  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน 

1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของขาราชการ  
 

1.1 การจัดทําแผนการจดัสวัสดิการของบุคลากรให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมท้ังมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนสวัสดิการของ
บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.2 การสงเสรมิและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทํางานและดาํรงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและดาํรงชีวิต 



 
 
 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
แรงจูงใจในการทํางาน 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

เรื่อง  นโยบายกลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

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

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมีความ
เขมแข็งในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง  ซ่ึงเปนภารกิจท่ีมี
ความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เปนมิติอีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจ 
ใหประสบความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไว  

ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม เปนไปดวยความ
เรียบรอย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล มีการทํางานอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง และสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จึง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ประจาํปงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ   ณ  วันท่ี     12  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 

     
( นายจํานงค  ผลาเหิม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม



 
 
 

 
 

 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

      ท่ี           / 2562 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

-------------------------------- 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดองคความรูในองคกร

ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ตามคําสั่งท่ี 02/2558 ลงวันท่ี  5  มกราคม  2559 ไปแลวนั้น 
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมจะดําเนินการจัดองคความรูในองคกร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยเปนการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการตาง ๆ ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอยางเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองรวมท้ัง
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงปรับปรุงคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานฯ ประจําป 2559 ดังตอไปนี้ 

 

 ๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการทุกสวน    กรรมการ 
4.  นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ/และเลขานุการ    

 

คณะทํางานมีหนาท่ีดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  

  สั่ง    ณ    วันท่ี       ตุลาคม พ.ศ.2562  
      

 
 

( นายจํานงค  ผลาเหิม) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม



 
 
 

                      บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร .            
ท่ี มห 72501/    -                                วันท่ี      ตุลาคม 2562           
เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกร องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม             .           

เรียน  ประธานคณะทํางานฯ  

เรื่องเดิม 

 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ท่ี       /2559 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2560  เรื่อง  
แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ซ่ึงคณะกรรมการ
ประกอบดวย  

 ๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการทุกสวน    กรรมการ 
4.  นกัทรัพยากรบุคคล     กรรมการ/และเลขานุการ    

 คณะทํางานมีหนาท่ีดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนนิกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

ขอเท็จจริง 

ในปงบประมาณพ.ศ. 2563 คณะทํางานจัดการความรูในองคกร (KM) องคการบริหารสวนตําบล

นาอุดม ไดดําเนินการจัดการความรู และรายงานผลการดําเนินงานใหประธานทราบ เรียบรอยแลว ดังนี้ 

1.1 การแตงเครื่องแบบพนักงานสวนทองถ่ิน 

1.2 การจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐในระบบคอมพิวเตอร 

ซ่ึงกิจกรรมตางๆท่ีแลวมาไดรับความสนใจและไดรับความรวมมือจากพนักงานสวนตําบลเปน

อยางดี   

ขอพิจารณา 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดกิจกรรม KM ในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมเปนไปดวยความ

เรียบรอย  จึงเห็นควรประชุมพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการ เก่ียวกับการจัดการความรูในองคกร 

(KM) ในปงบประมาณ  2560 ตอไป 

ขอเสนอ 



 
 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานฯ 

ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 

 

 

 

                                      ลงชื่อ 

            (นางกัญญาวีร  สีวะกุล) 

              เลขานุการคณะทํางานฯ 

          
- ทราบ 

- ลงนามแลว 

ลงชื่อ 

 

              (นายจํานงค  ผลาเหิม) 

              ประธานคณะทํางานฯ                                                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

                บนัทกึขอความ 
สวนราชการ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร.            
ท่ี  มห 72501/   -                            วันท่ี     มกราคม 2560        

เรื่อง  ขอเชิญรวมประชุมคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร (KM)               . 

เรียน  คณะทํางานฯ 

  คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ท่ี       /2559   ลงวัน ท่ี 30 ธันวาคม 2560             
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ซ่ึงทานไดรับแตงตั้ง 
ใหเปนคณะทํางาน  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม เปนไปดวย
ความเรียบรอยและตอเนื่อง  จึงขอเชิญทานรวมประชุมกําหนดแนวทางและกิจกรรมในการดําเนินการการจัดการ
ความรูในองคกร ประจําป  2560  ในวันท่ี     มกราคม 2560  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  
ตั้งแตเวลา  10.30  น.  เปนตนไป 
 
  จึงแจงมาเพ่ือเขารวมประชุมตามวันและเวลาท่ีกําหนดดังกลาว 
 

           (ลงชื่อ)  
       (นายจํานงค  ผลาเหิม) 

                                                 ประธานคณะทํางาน 
 
 
. 
 

สําเนาแจกจาย 
1. ปลัด อบต. 
2. ผอ.กองคลัง 
3. หน.สํานักปลัด 
4. ผอ.กองชาง 
5. บุคลากร 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร (KM) 
ครั้งท่ี 1/252560 

วันท่ี       มกราคม 2560  เวลา  10.30 น.  
ณ  หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  

------------------- 
ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายจํานงค  ผลาเหิม ประธานคณะทํางาน จํานงค  ผลาเหิม 
2 นายพิพัฒน  ออนเทศ คณะทํางาน พิพัฒน  ออนเทศ 
3 นายธีรวัฒน  พรามสุข คณะทํางาน ธีรวัฒน  พรามสุข 
4 นายโสพณ  อุทธศรี คณะทํางาน โสพณ  อุทธศรี 
5 นางสาวปริญญาภรณ คํามณี คณะทํางาน ปริญญาภรณ คํามณี 
6 นางกัญญาวีร  สีวะกุล เลขานุการคณะทํางาน กัญญาวีร  สีวะกุล 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวกระผมขอเปดการประชุมตามวาระการประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ท่ี         /2559  ลงวันท่ี  30 ธันวาคม 2560  เรื่อง  
แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ซ่ึงคณะกรรมการ
ประกอบดวย  
  1.๑  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ประธานกรรมการ 
  1.๒  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   กรรมการ 

 1.3  หัวหนาสวนราชการทุกสวน    กรรมการ 
 1.4  นักทรัพยากรบคุคล    กรรมการ/และเลขานุการ    

  2. คณะทํางานมีหนาท่ีดังนี้ 
2.1  ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
2.2  จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
2.3  ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
2.4  พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
2.5  ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. ในป 2558 – 2560  คณะทํางานจัดการความรูในองคกร (KM) องคการบริหารสวนตําบล
นาอุดม ไดดําเนินการจัดการความรู และรายงานผลการดําเนินงานใหประธานทราบ เรียบรอยแลว ดังนี้ 

1.3 การแตงเครื่องแบบพนักงานสวนทองถ่ิน 

1.4 การจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 



 
 
 

ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีแลวมาไดรับความสนใจและไดรับความรวมมือจากพนักงานสวนเปน
อยางดี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา       - ไมมี -  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา      - ไมมี   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน - สําหรับในปงบประมาณ 2560 นี้ เรายังไมมีกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ท่ีจะดําเนินการ

เก่ียวกับการจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ดังนั้น ในวันนี้ จึงเชิญ
ทุกทานท่ีเปนคณะกรรมการรวมประชุมพิจารณาโครงการและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการครับ 

ปลัด อบต. - ครับ ท่ีแลวมาฝายเลขาก็ไดรายงานผลการดําเนินการท่ีแลวมาใหทานประธานทราบแลว และ 
อบต.เราก็ไดดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมเหลานี้มาตั้งแตป 2558 ดังนั้นในปนี้ ผมเห็นควรใหสวน
ราชการ  หัวหนาสวนทุกสวนรวมกันพิจารณางานในสวนราชการของทานเองกอนเปนอันดับแรก 
แลวลงมติ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรวมกันอีกครั้งหนึ่งครับ 

ประธาน - ครับ ตามท่ีปลัด อบต. เสนอก็ถือวาดีนะครับ ทุกสวนจะไดนําเสนอผลงานท่ีจะใหทุกคนได
คัดเลือกอีกครั้ง  เริ่มจาก  หน.สํานักงานปลัด 

หน.สํานักปลัด – สําหรับ การจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ในป 2560 สํานักงาน
ปลัดขอเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการบริหารสวน
ตําบลนาอุดม  สืบเนื่องจาก  การตรวจโบนัสในปตอไปจากนี้  ตามมิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนา
องคกร กําหนดใหตรวจกิจกรรมเหลานี้ ท้ังหมด  ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมการอีกวิธีหนึ่งดวย 
สํานักงานปลัดจึงเสนอเรื่องดังกลาว  ประกอบกับ อีกประการหนึ่ง ฝายเลขา ซ่ึงทําหนาท่ี
รับผิดชอบในงาน KM และงานเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัด อยูแลว มีความรูความสามารถ
และรับผิดชอบอยูแลว ก็จะสามารถถายทอดงานมาไดอยางดี 

ประธาน - เชิญกองคลังครับ 
ผอ.กองคลัง  - สําหรับกองคลัง ขอเสนอเรื่องการตรวจงานจาง และการทําหนาท่ีคณะกรรมการตรวจการจางคะ 

เนื่องจากวา ปจจุบัน ขาราชการมีหนาท่ีนอกเหนือจากงานประจําแลว ยังตองทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการดังกลาวดวยคะ 

ประธาน  - เชิญกองชาง ครับ 
ผอ.กองชาง - สําหรับกองชาง ขอเสนองานเก่ียวการใหบริการขอติดตั้งไฟฟากับประชาชน ครับ  จริง ๆ แลว 

งานของสวนโยธา เปนงานสายงานชางท่ีคอนขางจะเขาใจยากอยูพอสมควรจึงยากท่ีจะสามารถ
ทํางานในรูปแบบ การจัดการความรูในองคกร เพ่ือใหทุกทานทราบได ครับ 

ประธาน  - เชิญ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รก.หน.สวนฯ - กองการศึกษา ขอเสนองานเก่ียวกับการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ 

การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เรา 



 
 
 

ประธาน - ในเม่ือสวนตาง ๆ ไดเสนอเรียบรอยแลว ตอไปเราจะลงมติเพ่ือคัดเลือก งานท่ีจะดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดการความรูในองคกร ของ อบต.เรา ครับ ใหเลขาสรุปงานท่ีแตละสวนเลือกไวอีก
ครั้งครับ 

เลขา - งานท่ีแตละสวนจะนํามาเปนตัวเลือกใหกับคณะทํางานไดพิจารณาคัดเลือกรวมกันมีดังนี้ 
1. สํานักงานปลัด  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวน

ตําบล 

2. กองคลัง  การปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจการจาง 

3. กองชาง  การขอติดตั้งไฟฟาของประชาชน 

 

4. กองการศึกษาฯ  การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาอุดม 

 

ประธาน  - ลําดับตอไป ขอใหแตละคนเลือกลงมติ คัดเลือกครับ และ ใหเลขาสรุปคะแนนครับ 
เลขาฯ  - ผลการลงมติของคณะทํางานเปนดังนี้ 
 

งาน คะแนน หมายเหตุ 
1. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวน

ตําบล 
2. การปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจการจาง 
3. การขอติดตั้งไฟฟาของประชาชน 
4. การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาอุดม 
 

      4 
 

3 
3 
3 

ลําดับ 1 

 
มติท่ีประชุมมีมติเลือก การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล เปนงานท่ีจะ
ใชในการจัดการความรูในองคกรในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ในปงบประมาณ  2560 ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไมมี – 
ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีทานใดเสนอเรื่องอะไรบางครับถาไมมีผมขอปดการประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา  11.45 น. 
 
        (ลงชื่อ)                                          ผูจดรายงานการประชุม 
                       (นางกัญญาวีร  สีวะกุล) 
                                 เลขานุการคณะทํางาน 
 

                                                       
 



 
 
 

     (ลงชื่อ)    ผูตรวจรายงานการประชมุ  
                            (นายจํานงค  ผลาเหิม) 
                             ประธานคณะทํางาน             
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