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คํานํา 
องคการบริหารสวนตําบลสามแยก เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมี

ความเขมแข็งในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซ่ึงเปนภารกิจท่ีมี
ความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนอีก            
มิติหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบ
ความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไว 

เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนอยางมีระบบและตอเนื่อง องคการบริหารสวนตําบล                 
สามแยก ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก ข้ึน โดยได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก 

1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  

และหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management 
Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
มีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล  โดยมุงเนนใหผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องคการบริหารบริหารสวนตําบลสามแยก จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดรับ
การจัดทํา เพ่ือเปาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี
สมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน” 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

 

 

 

 

 



๓ 

 
 

สารบัญ 
หนา 

บทท่ี 1 บทท่ัวไป            1 

• วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคกลยุทธ ขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก 1 
บทท่ี 2 การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล       3 

• มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)    3 
- มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร        3 
- มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล      3 
- มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคล       4 
- มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล     4 
- มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานและหลักเกณฑการพัฒนา  4 

บทท่ี 3 ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล      6 

• แตงตั้งคณะทํางาน          6 

• ประชุมคณะทํางาน          6 

• กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล     6 

• การดําเนินงานตามข้ันตอน         7 
- วิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล       7 
- เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์         7 

o ดานกระบวนงาน         7 
o ดานบุคลากร          8 
o ดานทรัพยากร         9 
o ดานผูรับบริการ (หนวยงาน/ประชาชน)       9 

- วิเคราะห SWOT           10 
- วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร         14 
- ปจจัยแหงความสําเร็จ         22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔ 

 
 

บทท่ี 1 

บทท่ัวไป 

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงคและกลยุทธ 
ขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

• วิสัยทัศน 
ตําบลสามแยกกาวไกล พรอมใจสามัคคี เกษตรอินทรียปลอดภัย รวมใจพัฒนาชาวประชามีสุข 

• พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 

1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมี คุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตไดรับ                        
ความคุมครองทาง สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคทุก ภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวม                        
ในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี โปรงใส เปนธรรมพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรค ของคนไทย 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให มีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต                         
อยางเหมาะสมใน แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัว
รูเทาทัน กับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค 
และภูมิ ปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภค               
ใหเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง                         
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวม                  
ของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ                 
ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 ดานคมนาคมและการขนสง กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบาย
น้ํา เข่ือน ผนังก้ันดิน ศาลาท่ีพักริมทาง และพัฒนาระบบจราจร 

1.2 ดานสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา พัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และระบบ
ชลประทาน 

1.3 ดานผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ วางแผนการใชประโยชนพ้ืนท่ีใหเหมาะสม และปองกันการบุก
รุกท่ีสาธารณะประโยชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหกับประชาชน 
2.2 ดานสวัสดิการสังคม (ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส) 
2.3 ดานการศึกษา 
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2.4 ดานการสาธารณสุข ปรับปรุงแหลงชุมชนแอแดและจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
2.5 ดานการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
3.1 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.2 ดานการจัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 ดานการแกไขปองกันปญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

และทองเท่ียว 
4.1 ดานการสงเสริมการลงทุน และการพาณิชยกรรม 
4.2 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 อนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรการ พัฒนา ท่ี  5 การพัฒนาด านการบริหารจัดการและการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1 ดานการปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 ดานการจัดการขยะในชุมชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 
6.1 ดานการสงเสริม เผยแพร และการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และการมีสวน

รวมของประชาชน 
7.1 ดานการมีสวนรวมของประชาชน และการปองกันการทุจริต 
7.2 ดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกรและผูนําชุมชน 
7.3 ดานการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
7.4 ดานการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถ่ิน 
7.5 ดานการปรับปรุงและพัฒนารายได 
7.6 ดานการสงเสริมคานิยม 12 ประการ 
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บทท่ี 2  
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน

ความสําเร็จ ดานการบริหารงานบุคคล (HR Scorecard) 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซ่ึงกรอบมาตรฐานดังกลาว ประกอบดวย 

1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

 มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การท่ีสวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังตอไปนี ้

1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความสอดคลองและ
สนับสนุนให องคการบริหารสวนตําบล บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ 
ท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถ
ระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว 

3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด                    
ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง                
ซ่ึงจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent 
Management) 

4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนการสรางความตอเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และสราง
แรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมในการทํางาน 

 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังตอไปนี ้

1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา คัดเลือก 
การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลอ่ืน ๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง ทันสมัย และ
นํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 
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3) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ

รายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการกอใหเกิด
ผลดังตอไปนี ้

1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงาน                  
ซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ 

2) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมีการแบงปน
แลกเปลี่ยนขอมูลและความรู (Development and Knowledge Management)                      
เพ่ือพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุ
ภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 

4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกตาง
และจักลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนไดอยาง                     
มีประสิทธิผลหรือไม เพียงใด นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความ
เชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือ
ผลงานของสวนราชการ 

 มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การท่ีสวนราชการจะตอง 

1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะตองกําหนดให
ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู ในทุกกิจกรรมดาน                         
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

 มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การท่ีสวนราชการ                  
มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานระบบงาน และ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการ
และการใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพ
อยางเต็มท่ี โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่ง อํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไม ใชสวัสดิการภาคบังคับ                       
ตามกฎหมาย ซ่ึงความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 
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3) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับขาราชการและ

บุคลากรผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และใหกําลังคน
มีความพรอมท่ีจะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ 

    มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปนเครื่องมือท่ีจะชวย  

    ทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ 

    ดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับมิติในการประเมินดังกลาวอยางมี 

    ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด หากยังไมมีการดําเนินการตามมิติการ 

    ประเมินดังกลาว หรือมีในระดับนอยแลว สวนราชการจะตองมีการพัฒนาระบบการบริหาร 

    ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการประเมินดังกลาว และเปนการยกระดับประสิทธิภาพ 

    และคุณภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและกรอบ 

    มาตรฐานความสําเร็จท้ัง 5 มิติ 
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บทท่ี 3 

ข้ันตอนจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1.  แตงตั้งคณะทํางาน 

คณะทํางานดําเนินการจัดการองคความรูในองคกร ดังนี้ 
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลสามแยก ประธานกรรมการ  

2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสามแยก กรรมการ  

3. หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลสามแยก กรรมการ  

4. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสามแยก กรรมการ/เลขานุการ  

คณะทํางานมีหนาท่ี ดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 

3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินกิจกรรม 

4. พัฒนาปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 

5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

2. ประชุมคณะทํางาน 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลสามแยก ท้ังหมด ดังนั้น ในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล                 
จึงไดมีการประชุมคณะทํางาน เพ่ือทบทวนเปาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลพรอมสรุปบทเรียนตาง ๆ ท่ีไดจากการดําเนินการตามแผนท่ีผานมา เพ่ือสรางระบบงาน 
ระบบการประเมินผล การสรรหา การสรางความกาวหนาในการทํางาน สงเสริมการเรียนรูของ
บุคลากรและสรางแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะทําให
บรรลุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ตามท่ีกําหนดไว 

3. คณะทํางานฯ ไดกําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีขอสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 
3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

และศึกษาขอมูลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเก่ียวของการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็นทิศทางความ
ตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน HR และการวิเคราะหแรงเสริม-แรงตานของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหครอบคลุมการบรรลุ
เปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร 

3.3 การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 
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3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/โครงการ

รองรับ 

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ                  
ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ 

3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพ่ือใหเกิด                 
การปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอ ๆ ไป 

4. การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
4.1 คณะทํางานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซ่ึงไดกําหนด

วิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่ง               
คือ พัฒนาใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง จึงทําใหเห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะตองมี               
การจัดระบบงานใหมีระบบความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของ องคการบริหาร
สวนตําบล การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลสามแยก เปนองคกรแหงการเรียนรู                  
โดยการนําการจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช
สนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหกรมสงเสริมกาปกครอง
ทองถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ือรองรับการเปนองคกรท่ีมีความสามารถตามวิสัยทัศนดังกลาว คณะทํางานฯ ไดนํา              
ผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย และผูเก่ียวของ จากการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เปนขอมูล
ประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย 

4.1.1  ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
1. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองคกรตองการใหเกิดข้ึนใน 1 – 3 ป

ขางหนา คืออะไร 

1.1 ดานกระบวนงาน 
1. นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน KM 

การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรมบุคลากรหรือความรู เ ก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได 

2. มีประมวลคําถาม - คําตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหา                
เปนกรณีศึกษา เพราะจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลสามแยกไม
ตองเสียเวลาในการตอบปญหา 

3. การออกระเบียบตองมีหลักเกณฑ ท่ีชัดเจน วิ ธีปฏิบัติชัด เจน                        
ไมคลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดเขาถึง
หลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบียบนั้น ๆ อยางแทจริง 
เพ่ือท่ีจะถายทอดใหกับผูปฏิบัติไดอยางแทจริงดวย 
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4. การออกระเบียบตองมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคิด                

คนเดียว ใชหลักการมีสวนรวม 
5. ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุก                 

ภาคสวน 
6. จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี 
7. มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ 
8. กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวใน

การปฏิบัติงานมากข้ึน 
9. สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการท่ีชัดเจน 
10. ลดข้ันตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง 
11. กระจายอํานาจในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชา  

ในแตละระดับมากข้ึน 
12. สงเสริมใหพนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเปนตัวแทนขององคการ

บริหารสวนตําบลสามแยก ไดในทุกดาน ทุกกิจกรรม 
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือก

คนเขารับการฝกอบรม ในหลักสูตรตาง ๆ การคัดเลือกคนเขาสู
ตําแหนง 

15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง               
มีประสิทธิภาพ 

16. ขาราชการเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงาน              
ท่ีเก่ียวของกับกระบวนงานตนเอง 

17. ปริมาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18. มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตองแมนยํา สามารถนําไป

ประกอบการตัดสินใจ และบริหารราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ดานบุคลากร 

1. บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ                
มีความรูครอบคลุม และบุคลากรในทุกระดับจะตองมีความรู                  
ความเขาใจในการนํา IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเก่ียวกับหลักเกณฑ 
ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานใหแกบุคคลอ่ืน ๆได 

3. การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่ งจู งใจ เชน                     
การกําหนด Career Path การจัดการสวัสดิการตาง ๆ  

4. การเพ่ิมขวัญกําลังใจแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดาน
ตาง ๆ เชน สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืน ๆ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

5. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ 
6. เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะดาน 
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7. บุคลากรมีการใหบริการท่ีดีกับผู ท่ีมาติดตอ และเปนพ่ีเลี้ยงใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ 
9. มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

10. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
11. บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
12. ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.3 ดานทรัพยากร 
1. มีการพัฒนา IT ท่ีเหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และ                       

มีประสิทธิภาพ 
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและ

ถายทอดความรู (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจ

อยางเพียงพอและทันสมัย ใหท้ังระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึง
สภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 

4. สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทําใหการเขาถึง
สารสนเทศทําไดงายและเทาเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและ
สงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM) 

5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 
1.4 ดานลูกคา/ผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร 

* องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
1. องคการบริหารสวนตําบลสามแยก ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหาร 
2. สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                

เปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง 
3. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสามแยก มีความรูความเขาใจ 

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ประหยัด และคุมคา 

4. สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปน
มืออาชีพ 

5. องคการบริหารสวนตําบลสามแยก จะตองดําเนินการตามระเบียบโดย
เครงครัด 

6. มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรทองถ่ินใหเปนผูท่ี
มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาตําบลสามแยก 

7. องคการบริหารสวนตําบลสามแยก รับฟง และนําความคิดเห็นของ
ประชาชนมาใชในการดําเนินงาน 

                                                                                                   1. ประชาชน/…….. 
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1. ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก และ       

การเขารวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
2. ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน ทําใหการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก ทํางานไดสะดวกยิ่งข้ึน 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
2. อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีท่ีองคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือ

มุงเนนใหดียิ่ง ๆ ข้ึน 
จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีท่ีองคกรมีอยู 
1. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาท่ีในดานตาง ๆ เชน หารบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

2. การเปนหนายงานท่ีไดรับการยอมรับในบทบาทสงเสริมความรูดานการ
ปกครองทองถ่ิน ใหแกประชาชน 

3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหความรูแกขาราชการกรมและพนักงาน
ทองถ่ิน และเปนท่ียอมรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. มีเครือขายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

5. มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีไวอยางชัดเจน 

6. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

7. มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลาย ๆ ดาน เชน การศึกษาอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ การใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 

8. เปนหนวยงานท่ีมี พ้ืนฐานการทํางานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทํางานท่ี
สรางสรรค สามารถสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 

9. มีขอมูลขาวสารเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนวยงานอ่ืน 

10. ขาราชการมีความรู ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทํางานไดหลาย
ตําแหนง 

สิ่งท่ีมุงเนน 

1. การเปนองคกรหลักในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. เปนหนวยงานท่ีคอนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กท่ีงายตอ
การปรับเปลี่ยน 

3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายท่ัวประเทศ 
 

3. อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทายหรือสิ่งท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานของ
องคกรประสบผลสําเร็จตามเปาหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

1. การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางาน
ทดแทนกันได 
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3. สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิสัยทัศน ของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

5. การสรางองคกรให “จิ๋วแตแจว” เชน การสรางบุคลากรท่ีมีอยูอยางจํากัด         
ใหมีคุณภาพ 

6. การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและ
งายตอการเขาถึงและการนําไปใชประโยชน 

7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
8. มีการพัฒนาขาราชการอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ี

เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน 
9. การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ 

ประสานประโยชน” 

10. สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ 

11. สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

12. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากรเพ่ือ
เปนแรงจูงใจในการทํางาน 

13. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจท่ีไดรับ 
 

                           4. อะไรท่ีหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แตไมไดทําในชวงท่ีผานมาหรือ
ทานคาดหวังใหหนวยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 

1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 

2. พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทํางาน 

3. ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization 

โดยใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 

4. มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทาง
ตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ และเปนปจจุบัน 

5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพรความรู เ ก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลสมัยใหม ท่ีสอดคลองกับแนวโนมของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

6. มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลท่ีถูกตอง ทันสมัย โดยท่ีขาราชการสามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดดวยตนเองผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 

7. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนด
แผนไวลวงหนา 

8. สรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงตั้ง 
(ยาย) การอบรมศึกษาดูงาน 



๑๕ 

 
9. มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพ่ือสรางหลักประกันและ

แรงจูงใจใหแกบุคลากร 

10. สรางผูบริหารใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 

11. การรักษาคนในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 
12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เชน เรื่องเงินโบนัส 

13 .  มี แผน ในการ พัฒนาบุ ค ล ากร ท่ี สอดคล อ ง กับหลั กสม รรถนะ 
(Competency) อยางชัดเจนและเพียงพอ 

14 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
4.1.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลวจึงไดกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
   ลําดับ              ประเด็นยุทธศาสตร 

1 การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 

2 การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

6 การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ 

7 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับสมรรถนะหลัก 

8 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 

10 การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

11 การพัฒนาศูนยชวยเหลือวิชาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู 
12 การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

13 การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว 
14 การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 

16 พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักรูถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเปนในการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 

17 กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 

18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการทํางานเปนทีม และ
การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกบหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 

20 พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

21 สรางระบบ Logistic เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด 

22 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 

 
 



๑๖ 

 
    ลําดับ              ประเด็นยุทธศาสตร 

23 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
และภารกิจอยางมืออาชีพ 

24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในสวนของเครื่องมือ วิธีการ และผูประเมิน เพ่ือให
สามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง 

25 กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 

26 สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางาน และ
บรรยากาศของการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การทํางานอยางมีความสุข และงาน
บรรลุผล 

27 พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลังขอมูล ความรู และ
นําเทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

28 การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม 

29 การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม 

 

ประกอบกับขอมูลท่ีงานการเจาหนาท่ี ไดดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบริหารพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในการประชุมประจําเดือน ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็น
ท่ีคลายคลึงกับการระดมความคิดเห็นขางตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๗ 

 

การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพื่อมุงสูผลสมัฤทธิ์ท่ีตองการของ 

ประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน 1. การจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม 2. ระเบียบกฎหมายไมเ อ้ืออํานวยในการสราง
ความกาวหนา 

3. นโยบายภาครัฐ 3. โครงสรางการบริหารงานของ สถ. 
 4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 

 5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรูทักษะ สมรรถนะ
เฉพาะตําแหนง 

 6. ขาดฐานขอมูลอัตรากําลังท่ีเปนปจจุบัน 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังเปนปจจุบัน 1. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาใหชัดเจน 
(Career Path) 

 2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสราง
ความกาวหนาในอาชีพ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล 
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม
กับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาใหชัดเจน 
(Career Path) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางเสนทาง
ความกาวหนา 

4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

4. รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหนง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 2 : การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการวางแผน
อัตรากําลังและการปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

1. ถูกจํา กัดดานอัตรากําลังจากการปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม 

2 .  บุ ค ล าก ร มี ค ว ามพร อม ท่ี จ ะยอมรั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมาจากนโยบายการถายโอน
ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



๑๘ 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

 

3. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ โอน(ยาย) ไป
อยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานท่ีมี
ความกาวหนามากกวา 

 

4. อัตรากําลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการถาย
โอน 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ีสอดคลอง
กับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเปนไป
ตามกรอบท่ีกําหนด 

2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหม 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน วัฒนธรรม ในการทํางานใหเหมาะสม
กับภารกิจ 

2. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งท่ีสอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึง วัฒนธรรม ความคิดของ
บุคลากร 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
ทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบริหารและบุคลากรของ สถ. ใหความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนําไปใชใน
การปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจ 

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ 

 

3. ตองพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมตามความตองการดาน IT ของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง
เพียงพอ 

2. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนไดอยางแทจริง 

3.  รั ฐบาลตอง มีนโยบายลดการ พ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 



๑๙ 

 
4. กําหนดใหความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ตําแหนง 

4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใชขอมูล 

 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากรกอง
การเจาหนาท่ีอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะดาน IT 

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทํา
เปนฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหม              

ท่ีใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มีโครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารท่ีหลากหลาย 
ท้ังโครงการภายในและภายนอก รวมท้ังโครงการ
ศึกษาดูงานตาง ๆ 

1. ผูบริหารบางสวนท่ีเขารับการฝกอบรมไมคอยให
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร อ บ ร ม  เ พ่ื อ พั ฒ น า 
Competency ของตนเอง 

2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยใหความสําคัญกับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรของกรมฯ อยางสมํ่าเสมอ 

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/ไมคอย
นาสนใจ 

 

3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผูนํา วิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร
อยางเปนรูปธรรม 

 
 
 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะผูนํา
การพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําใหมี
คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําและผูปฏิบัติงาน
ควบคูกันไป 

2. มีระบบประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับการฝกอบรม
วามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ท่ี
จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 

3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูท่ีเก่ียวของ 
เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานเปนผูประเมิน 

 
 
 
 



๒๐ 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือพัฒนา
ภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ
สอนงาน 

 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. รัฐบาลใหการสงเสริมโดยกําหนดใหเปนนโยบาย
ของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของขาราชการในบางเรื่องไม
เหมาะสม กอใหเกิดความไมเปนธรรมกับขาราชการ 

2. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 2. ปญหาหนี้สินของขาราชการ 

 

3. ขาดงบประมาณ 

 

4. การจัดสวัสดิการไมตรงกับความตองการของ
ขาราชการ เนื่องจากไมมีการสํารวจความตองการท่ี
แทจริง 

 
 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิต 

2. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบาย
เนนหนัก ใหนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3.  สํ ารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

3. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการของกรม 
ควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารสํานัก/กอง ตัวแทนทองถ่ินจังหวัด เปนตน 

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับคามตองการของขาราชการ รวมท้ังมี
การประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

 

 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมท้ังมี
การประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวิต 

2. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนให
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางาน
และดํารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร6: การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุน 

1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของขาราชการ 
เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับตําแหนงของบุคลากร 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานกับ
หนวยงาน 

2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

 

3. ทัศนคติเดิม ๆ ของขาราชการท่ีวางานราชการมี
คาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทําใหอยากยาย
ไปสูหนวยงานท่ีคาตอบแทนดีกวา 

 

สงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีตอเนื่องชัดเจนและ
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความตอเนื่อง
ชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับ
สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจนและเปน
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง
ตอเนื่อง 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ีมีสมรรถนะสูง 
เชน Talent Management 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ 
สามารถรักษาได 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

2. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบสราง
แรงจูงใจในการทํางาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 7 : การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 

2. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และโครงการด านการส ง เสริมจริ ยธรรมของ
ขาราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใช
วิธีการเดิม ๆ ทําใหไมนาสนใจ 

3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ
หนวยงานอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค
ความรูขององคกร 

4. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและรงจูงใจในการปฏิบัติอยาง
ชัดเจน 

 

5. คานิยมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

 

6. ไม มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม 
คุณธรรมของขาราชการ 

 



๒๒ 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลในการ
ทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม 
จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ยิ่งข้ึน 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและ
ปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

 

 
 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.  มีการสรางมาตรฐานความโปร ง ใสในการ
บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2.  ระดับความสํา เร็จ ในการจัด ทํามาตรฐาน
จริยธรรมของกรม 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและ
ปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมของกรม 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะ
ประจําตําแหนง 

 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
เปดโอกาสใหดําเนินการได 

1. ยังไมไดดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของ สถ. และสมรรถนะประจํา
ตําแหนง (Function Competency) ตามการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม 

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
พ.ศ.2556-2559 ไมสอดคลองกับสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ท่ีเปลี่ยนแปลงตามการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

 

3. บุคลากรในหนวยงานยังไม เขาใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน การ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 
ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ 
สถ. และสมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม โดยเปด
โอกาสใหขาราชการมีสวนรวมในการจัดทํา 

1.  ประชาสั ม พันธ และจั ดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ.2549-2553 ใหสอดคลองกับ
สมรรถนะประจําตําแหนงท่ีกําหนด โดยเปดโอกาส
ใหขาราชการมีสวนรวมในการปรับปรุง 

 

 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน 

3. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธและการ
จัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 9 : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. เปนองคกรท่ีมีความรู ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

2. ผูบริหารใหการสนับสนุน 2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบเปน
หมวดหมู 

 

3. บุคลากรขาดความสนใจ 

 
 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. ทําแผนการจัดการความรูเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรท้ังท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูตาม
สํานัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบ เปนหมวดหมู 

 

3. ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการเขาถึง
องคความรู 

 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู 1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู 

2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการรวบรวม 2. จํานวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลวใหกับ
บุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 10 :  การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 

2. ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุน 2. อํานาจการตัดสินใจยังอยูท่ีระดับผูบริหารเปน
สวนใหญ 

 

3. มีสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับการสรางภาวะ
ผูนําไมเพียงพอและไมท่ัวถึงบุคลากรทุกกลุม 

 
 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกิจเ พ่ือใหบุคลากรได
แสดงออกและกลาตัดสินใจ 

2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 

 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
ใหกับขาราชการ 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
ใหกับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ 

2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

สรุปปจจัยหลักแหงความสําเร็จเพ่ือกําหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
การสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2. จัดทําแผนสรางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคลคลให
ถูกตอง เปนปจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสราง อัตรากําลัง
ให เหมาะสมกับขอเ ท็จจริงใน
ปจจุบัน 
3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา
(Career Path) ใหชัดเจน 
4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับ 
ความรู ทักษะ สมรรถนะในการ
ทํางาน  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการถายโอน 
2. บริหารอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบท่ี
กําหนด 
3 .  จั ด ทํ า แล ะปรั บป รุ ง แ ผน
อัตรากําลังท่ีสอดคลองกับความ
เปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 
4. จัดใหมีกระบวนการสรางและ
ปรับวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหม 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน
วัฒนธรรมในการ ทํางานของ
บุคลากรใหสอดคลอง กับการ
บริหารราชการแนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ 
2. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
กา ร พัฒ นา ร ะบ บฐ า นข อ มู ล
สารสนเทศเ พ่ือสนับสนุนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคล 

1.  ตอง พัฒนาความรู ด าน IT 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง  
2.  ต อง ใหการสนับสนุนด าน
งบประมาณอยางเพียงพอ 
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการ
พ่ึ งพ า ร ะบ บ เ ทค โ น โ ล ยี จ า ก
ภายนอก 
4. กําหนดใหความรู 
ความสามารถ ดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหนง 
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
สนับสนุนและสงเสริมตามความ

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT 
ของบุคลากรกองการเจาหนาท่ี
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 



๒๖ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 

ตองการดาน IT ของบุคลากร 
6. ผูบริหารตองใหความสําคัญ
และผลักดันใหเกิดระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง 
7. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูล
สารสนเทศใหครอบคลุมทุก
ภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทําฐานขอมูลกลางใน
ดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือ
สะดวกในการเรียกใชขอมูล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
พัฒนาผูบริหารให มีภาวะผูนํ า                 
มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของ
ผูบริหารยุคใหมท่ีใหความสําคัญ
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล 
การพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือเปนแนวทางใน
ก า ร พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู นํ า  แ ล ะ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ 
Competency ท่ีจําเปนและ
ตองการในการเปนผูบริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการ
เสริมสรางผูนําใหมีคุณลักษณะ
ของผูบริหารยุคใหม 
5 .  มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ผูบริหารท่ีเขารับการฝกอบรมวามี
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผูบริหาร 
โ ด ย ใ ห ผู ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  เ ช น 
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน
เปนผูประเมิน 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ
ผูนํา มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนํา
และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  
การส ง เสริม คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณ
เ พ่ือการส ง เสริม คุณภาพชีวิ ต
ขาราชการอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดย

1 .  ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร จั ด
ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ ห
สอดคลองกับความตองการของ
บุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 



๒๗ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชเปนแนวทางการดํารงชีวิต 
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความ
ตองการของขาราชการตอการจัด
สวัสดิการตาง ๆ 
4.  จั ด ทํ าแผนสวั สดิ การของ
ขาราชการใหสอดคลองกับความ
ตองการของขาราชการ รวมท้ังมี
การประเมินผลเปนระยะอยาง
สมํ่าเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมาก
ข้ึน 
6. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนนโยบายเนนหนักให
นําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
7. คณะทํางานดานสวัสดิการ
ขาราชการของกรมควรมีตัวแทน
จ า ก ทุ ก ฝ า ย  เ ช น  ผู บ ริ ห า ร
ระดับสูง ผูบริหารสํานัก/กอง 
ทองถ่ินจังหวัด 

2. การสงเสริมและสนับสนุนให
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการทํางานและดํารงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  
การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจ
เ พ่ื อ รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ี
ตอ เนื่ อง  ชั ด เจน และเ กิดผล
ในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสราง
แรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับสวัสดิการให
มีความเหมาะสมเทาเทียม 
3.  จัดหลักสูตรในการพัฒนา
ความรู ใหตรงกับสายงานและการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง
ตอเนื่อง 
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูง
ตองมีความตอเนื่องชัดเจน 
5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมี
ความชัดเจนและเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งข้ึน 
 

1 .  มี ร ะ บ บ ก า ร รั ก ษ า ไ ว ซ่ึ ง
ขาราชการท่ีมีสมรรถนะสูง เชน 
Talent 
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมี
ความชัดเจนและเปนรูปธรรม 



๒๘ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกพนักงาน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ 
ของบุคคลในการทํางาน 
2. จัดใหมีระบบการประเมินผล
ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ให มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายยิ่งข้ึน 
5. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมขององคกร 

1. มีการสรางมาตรฐานความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
2 .  มี ร ายล ะ เ อี ย ดมาต รฐ าน
จ ริ ย ธ ร รมขอ งบุ ค ล าก รก ร ม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
ค านิ ยมของกรมส ง เสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8  
การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ
สมรรถนะประจําตําแหนง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนง 
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ
ในระบบการประเมินสมรรถนะ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับ
การบริ ห ารทรัพย ากรบุ คคล
ภาครัฐแนวใหม 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 
3. มีการประชาสัมพันธและจัด
อ บ ร ม สั ม ม น า ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
ใหบุคลากรในหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9  
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

1 .  บุ ค ล า ก ร ใ น ห น ว ย ง า น มี
ทัศนคติท่ีรักการเรียนรู 
2. มีแผนการจัดการความรู 
3. รูปแบบท่ีหลากหลายของการ
เผยแพรองคความรู 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการ
ความรู 
2. องคความรู ท่ีกระจัดกระจาย
อยูไดรับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีได
รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอ่ืนได
เรียนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10  
ก า ร พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู นํ า ใ ห กั บ
ขาราชการ 

1. มีหลักสูตรการสรางภาวะผูนํา
ใหกับขาราชการท่ีเหมาะสมและ
เป ด โ อก าส ให ข า ร า ชก าร ใน
หนวยงานได เขารับการอบรม

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
2. การสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนํ า
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อยางท่ัวถึง 
2. ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญ
และยินดีสงบุคลากรในสังกัดเขา
รับการอบรม 

ใหกับขาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


