
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

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

  ตามท่ียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ไดมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศให

บรรลุวิสัยทัศน ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียร โดยยุทศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กําหนดให

ภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ปรับวัฒธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

มีความทันสมัยและพรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีมีความ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมุงเนนในการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลใหสามารถดึงดูด รักษา จูงใจผูมีความรู ความสามารถสูง และสงเสริม

การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

  เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหวยบงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 

จึงกําหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เพ่ือเปนแนวทางการขับเคลื่อน

การบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณคาขององคกร รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ

มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1. ดานการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง 
การวางแผน การวิเคราะห และบริหารอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน 

ลักษณะงาน อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามกรอบโครงสรางการแบงสวนราชการและประเภทขององคการบริหาร

สวนตําบล เพ่ือรองรับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. ดานการสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนง 
การสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนง และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ และใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

3. ดานการพัฒนาบุคลากร 
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ ตามหลักสรรถนะ 

และสงเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีแผนงานโครงการ 

กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง เสริมสรางประสบการณในงานท่ี

หลากหลาย ตลอดจนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการความรู เพ่ือพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

                                         /4.ดาน... 
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  4. ดานเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

      สงเสริมและสรางโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากร โดยจูงใจใหบุคลากรมีการ

พัฒนาตนเอง มีการสั่งสมประสบการณและผลงานโดยยึดหลักความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลสัมฤทธิ์

ของงาน เพ่ือการเตรียมความพรอมกําลังคนใหมีคุณภาพ 

                5. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุงเนนระบบการบริหารผลงาน ท่ีเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน 
จากระดับองคกร ระดับหนวยงาน ไปสูระดับรายบุคคล เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

เปาหมายขององคกร และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 

  6. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีความสุขในการทํางาน เสริมสรางบรรยากาศ 
ในการทํางานรวมกัน สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรในองคกร และการบริหารจัดการสิทธิประโยชนและ

สวัสดิการใหเปนไปอยางเหมาสะ เปนธรรม เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอันจะสงผลตอความ

ผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

7. ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย 
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานและดํารงตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย 

อยางเครงครัด 
    

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี   3   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

                                

                

 

(นายเจริญ บัวหลวงงาม) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
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นโยบาย กลยุทธการบริหาร 

และการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

 

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

อําเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสมีา 

นักทรัพยากรบุคคล 

โทรศัพทมอืถอื  ๐๘๑  ๙๗๖๒๒๐๗   
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สารบัญ 

           หนา 

บทท่ี 1 บทท่ัวไป         4 

• วสิัยทัศน พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคกลยุทธ 

ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

บทท่ี 2 การจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล    

 6 

• มาตรฐานความสําเร็จดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)  

- มติท่ีิ 1 ความสอดคลองเชงิยุทธศาสตร    

 6 

- มติท่ีิ 2 ประสทิธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล     7 

- มติท่ีิ 3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล    

 7 

- มติทิี่ 4 ความพรอมรับผดิชอบดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล       

 8       

- มติท่ีิ 5 คุณภาพชวีติและความสมดุลระหวางชวีติกับการทํางาน  

 8 

- และหลักเกณฑการพัฒนา  

บทท่ี 3 ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล   

 9 

• แตงตั้งคณะทํางาน        9 

• ประชุมคณะทํางาน       

 9 

• กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบรหิาร   

 10 

ทรัพยากรบุคคล   

• การดําเนินงานตามข้ันตอน      

 10 

-  วเิคราะหทิศทางการบรหิารทรัพยากรบุคคล    

 10 
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-  เปาหมายสูงสุดหรอืผลสัมฤทธิ ์     11 

* ดานกระบวนงาน       11

  * ดานบุคลากร       

 12 

* ดานทรัพยากร       

 13 

* ดานลูกคา /ผูรับบรกิาร  (หนวยงาน/ประชาชน)  

  13  

-  วเิคราะห  SWOT       

 14 

-  วเิคราะหประเด็นยุทธศาสตร      16 

-  ปจจัยแหงความสําเร็จ       30 

-  จัดทํารายละเอยีดแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

 34  

- ภาคผนวก        

 45    

 

 

    

 

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริม

ทองถ่ินใหมีความเขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนได

อยางแทจริง  ซึ่งเปนภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลาย

ดาน โดยเฉพาะการบรหิารทรัพยากรบุคคล เปนมิตอิีกหน่ึงที่จะขาดการพัฒนาไมได และ

ถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบความสําเร็จ และถือ

เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว 

เพื่อใหการบรหิารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเน่ือง  องคการ

บริหารสวนตําบลหวยบง ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการ

คาํนาํ 
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บริหารสวนตําบลหวยบงขึ้น โดยไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่

สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  

1.ความสอดคลองเชิงกลยุทธ  

2.ประสทิธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

3.ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

4.ความพรอมรับผดิชอบดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล              

5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality 

Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ   ดังน้ันเพื่อใหองคการบริหารสวน

ตําบลหวยบง มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศ

ทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนน

ใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง

และประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีไดรับการจัดทํา เพื่อเปาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ 

“เปนองคการบรหิารสวนตําบลที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสรมิทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการ

พัฒนาตําบลไดอยางยั่งยนื”  

 

คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM 

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

 

 

 
 

วสิัยทัศน พันธกจิ  

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบล

หวยบง  

บทที่ ๑ 

บทท่ัวไป 
 



~ 5 ~ 

• วสิัยทัศน 

มุงพัฒนาเพื่อ  “เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริม

ทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน” 

• พันธกิจ 

1. พัฒนาตําบลหวยบงใหเปนองคกรที่มสีมรรถนะสูง 

2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับระดับ

จังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองความตองการของ

ประชาชนภายใตกระบวนการมสีวนรวมจากภาคีเครอืขาย 

3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทองถ่ินใหทํางานอยางมือ

อาชพี                                                                                                     

4. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิงให

สามารถสงมอบบรกิารสาธารณะใหประชาชนไดอยางมมีาตรฐาน  

• ยุทธศาสตรองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 8 เปาประสงค และ 

14 กลยุทธ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององคการบริหารสวน

ตําบลหวยบงใหมสีมรรถนะสูง 
 

เปาประสงค กลยุทธ 

1.  ระบบบรหิารราชการของ อบต. 

เกดิ 

ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบรหิาร

กจิการ 

บานเมอืงท่ีดี 

1.1  พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลักเกณฑ คุณภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐ 

1.2  ตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานของ อบต. อยาง

เปนระบบ 

1.3  นําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร 
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เปาประสงค กลยุทธ 

2.  บุคลากร อบต. มคีวามเปนมอื

อาชพีและมคุีณธรรมจรยิธรรมใน

การปฏบิัตงิาน 

2.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ใหมขีดี

ความสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรจังหวัด  

2.2  เสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิัตงิานของ

บุคลากร อบต.  

3.  อบต. มรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอื้อตอการปฏบิัตงิาน 

3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ อบต. 

สําหรับใชสนับสนุนการปฏบิัตงิานตามภารกจิของ อบต. 

            ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบรหิารจัดการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาตําบล 

เปาประสงค กลยุทธ 

4.  อบต. มกีารบรหิารจัดการท่ีดี

และมกีารใหบรกิารสาธารณะท่ีมี

คุณภาพแกประชาชน 

4.1  สงเสรมิการบรหิารจัดการของ อบต. ตาม

หลักเกณฑการบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดี.  

4.2  พัฒนาศักยภาพของ อบต. ใหสามารถสนองตอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

4.3  ศึกษา  วจัิย และตดิตามประเมนิผลเพื่อพัฒนา 

อบต. 

5.  อบต. มขีดีความสามารถในการ

บรหิารจัดการงบประมาณ การเงิน 

การคลังใหสามารถพึ่งพาตนเอง 

5.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน 

การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6.  บุคลากรของ อบต. มศัีกยภาพ

ในการปฏบิัตงิาน 

6.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ใหสามารถสง

มอบบรกิารสาธารณะไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

           ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางและใชภาคีเครอืขายในการพัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เปาประสงค กลยุทธ 

7. อบต. สามารถใชภาคีเครอืขาย

ใหเขารวมเปนหุนสวนการพัฒนา

ตําบลหวยบง 

7.1  สรางกลไกใหภาคีเครอืขายการพัฒนาเขามามสีวน

รวมในการบรหิารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ 

อบต. 

7.2  เสรมิสรางขดีความสามารถของบุคลากร อบต. 

และการสรางและใชภาคีเครอืขาย  
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8.  อบต. ไดรับความเชื่อมั่นจาก

ประชาชน 

8.1  เผยแพรประชาสัมพันธเชงิรุกถึงผลงานที่โดดเดน

ของ อบต. 
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องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ไดจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากร

บุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Scorecard)  

ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกลาว ประกอบดวย 

       มติท่ีิ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

       มติท่ีิ 2 ประสทิธภิาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

       มติท่ีิ 3 ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

       มติท่ีิ 4 ความพรอมรับผดิดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

       มติท่ีิ 5 คุณภาพชวีติและความสมดุลระหวางชวีติกับการทํางาน  

 

        มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  หมายถึง การท่ีสวนราชการมี

แนวทางและวธิกีารบรหิารทรัพยากรบุคคลดังตอไปน้ี 

   1) มนีโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี

ความสอดคลองและสนับสนุนให อบต. บรรลุพันธกจิเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

   2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจ

และความจําเปนของสวนราชการ ท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพ

กําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและมี

แผนเพื่อลดชองวางดังกลาว  

   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อดึงดูด ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะ

หรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวน

ราชการ (Talent Management)   

   4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนการสราง

ความตอเน่ืองในการบริหารราชการหรือไม นอกจากน้ียังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปน

บทที่ ๒ 

การจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน

ความสําเร็จดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
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แบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผล

การปฏบิัตงิานและพฤตกิรรมในการทํางาน 

 

        มิติที่  2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการ (HR Transactional Activities) มลีักษณะดังตอไปน้ี  

      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

เชน การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การ

โยกยาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา 

(Accuracy and Timeliness)   

      2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง 

เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสนิใจและการบรหิารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการไดจรงิ 

      3) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคลตองบประมาณรายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพ

ของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)   

    4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR 

Automation)   

         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการกอใหเกดิผลดังตอไปน้ี   

    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซึ่ ง

ขาราชการและผูปฏบิัตงิานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ  

    2) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย 

แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

    3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมท้ัง

สงเสริมใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู (Development and Knowledge 

Management) เพื่อพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับการบรรลุภารกจิและเปาหมายของสวนราชการ  
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    4) มี ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ี เนน

ประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวธิีการประเมนิผลการปฏิบัติงานที่

สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและ

ผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม เพียงใด นอกจากน้ี ขาราชการ

และผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและ

ผลงานของทมีงานกับความสําเร็จหรอืผลงานของสวนราชการ 

   มติท่ีิ 4 ความพรอมรับผิดดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง 

การที่สวนราชการจะตอง 

    1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและ

ผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิตธิรรม และหลักสทิธมินุษยชน   

    2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท้ังน้ีจะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุก

กจิกรรมดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

    มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

หมายถึง 

การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพชวีิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังน้ี 

     1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการ

ทํางานระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขา

มาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการ

และผูปฏบิัตงิานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสยีรูปแบบการใชชวีติสวนตัว  

     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ ไม ใช

สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและ

สภาพของสวนราชการ  

      3) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ 

กับขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงาน

ดวยกันเอง และใหกําลังคนมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสู

วสิัยทัศนที่ตองการ  



~ 11 ~ 

      มติใินการประเมินสมรรถนะในการบรหิารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปน

เครื่องมือที่จะชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน 

โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับมิติในการ

ประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด หากยังไมมี

การดําเนินการตามมติิการประเมนิดังกลาว หรอืมใีนระดับนอยแลว สวนราชการจะตองมี

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการประเมินดังกลาว 

และเปนการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานความสําเร็จท้ัง 5 มติ ิ
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องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดังน้ี  

1. แตงตั้งคณะทํางาน 

เน่ืองดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดแตงตั้งคณะทํางานการ

จัดการความรูในองคกร KM  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ท่ี     /2558  

เมื่อวันท่ี      ตุลาคม  2558  ซึ่งคณะทํางานประกอบดวย 

ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง 

คณะทํางานดําเนินการจัดการองคความรูในองคกร ดังน้ี 

1.  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ประธาน

กรรมการ 

2.  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  กรรมการ 

4.  นักทรัพยากรบุคคลองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง กรรมการ/

และเลขาฯ  

คณะทํางานมีหนาท่ีดงัน้ี 

1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบรหิารสวนตําบล

หวยบง 

2. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 

3. ดําเนินการและตดิตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกจิกรรม 

5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่นๆในสวนท่ี

เกี่ยวของ 

2. ประชุมคณะทํางาน 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  ครอบคลุมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ท้ังหมด ดังน้ันในการปรับปรุงแผน

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงไดมีการประชุมคณะทํางาน เพื่อทบทวน

บทที่ ๓ 

ขั้นตอนจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลองคการบรหิารสวน
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เปาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพรอมสรุป

บทเรียนตาง ๆ ที่ไดจากการดําเนินการตามแผนที่ผานมา เพื่อสรางระบบงาน ระบบการ

ประเมินผล การสรรหา การสรางความกาวหนาในการทํางาน สงเสริมการเรียนรูของ

บุคลากรและสรางแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึง

ท่ีจะทําใหบรรลุถึงวสิยัทัศน พันธกจิ ตามที่ไดกําหนดไว 

 

3.  คณะทํางานฯ ไดกําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง โดยมขีอสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังน้ี 

3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธ

กจิ ประเด็น 

ยุทธศาสตร และศึกษาขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได  สวนเสียและ

ผู เกี่ยวของการประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็น

ยุทธศาสตรการบรหิารทรัพยากรบุคคล ผลการวเิคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของ

ประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน HR และการวิเคราะหแรงเสริม-

แรงตานของแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

3.2  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให

ครอบคลุมการบรรลุเปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  

3.3  การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

และตัวชี้วัด 

ผลการปฏบิัตงิานของแตละเปาประสงค 

3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

จัดทํา 

แผนงาน/โครงการรองรับ 

3.5  การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 

ตอนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

3.6     การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากร

บุคคลของ 

แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ  

3.7     การดําเนินการตามแผนและประเมนิผลการปฏิบัติงานพรอมสราง

บทเรยีนเพื่อใหเกดิการปรับปรุงการดําเนินการคร้ังตอ ๆ ไป  
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4.  การดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว  

4.1  คณะทํางานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก

แผนพัฒนา  ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง

ในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยาง

ยั่งยืน และมีพันธกิจประการหน่ึงคือ พัฒนา  ใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง จึงทําใหเห็น

ทิศทางของการพัฒนาท่ีจะตองมกีารจัดระบบงานใหมรีะบบการบรหิารจัดการท่ีด ีมีระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการ

และสอดคลองกับยุทธศาสตรของ อบต. การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

เปนองคกรแหงการเรยีนรู โดยการนําการจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร 

รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน

เพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการ

บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปนองคกรที่มีความสามารถตาม

วสิัยทัศนดังกลาว คณะทํางานฯ ไดนําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-

สวนเสีย และผูเกี่ยวของ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดม

ความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย 

4.1.1  การวเิคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบรหิาร

ทรัพยากร 

บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ในภายภาคหนา ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 

ท่ีเกี่ยวของกับการบรหิารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

 

 
 

1.1 ดานกระบวนงาน  

1 นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การ

ฝกอบรมบุคลากร หรอืความรูเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได 

2 มปีระมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปนกรณีศึกษา เพราะจะทํา

ใหองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงไมตองเสยีเวลาในการตอบปญหา 

1. เปาหมายสงูสุดหรอืผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองคกรตองการใหเกดิขึ้นใน ๑ – ๓ ปขางหนา คือ
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3 การออกระเบียบตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไมคลุมเครือ รวมถึงการอบรม 

ชี้แจงให สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเขาถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบยีบน้ันๆ 

อยางแทจรงิ เพื่อที่จะถายทอดใหกับผูปฏบิัตไิดอยางแทจรงิดวย 

4 การออกระเบียบตองใหมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคิดคนเดียว ใชหลักการ

สวนรวม  

5 ยดึประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน 

6 จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี 

7 มรีะบบฐานขอมูลในการปฏบิัตงิานที่ถูกตอง ทันสมัย และเพยีงพอ 

8 กระจายอํานาจดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลใหมคีวามคลองตัวในการปฏบิัตงิานมากขึ้น 

9 สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการที่ชัดเจน 

10 ลดข้ันตอนการทํางานใหมคีวามรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง 

11 กระจายอํานาจในการบรหิารงานทรัพยากรบคุคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากขึ้น 

12 สงเสรมิใหพนักงานมสีมรรถนะสูง สามารถเปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ไดในทุกดาน ทุกกจิกรรม  

13 มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได 

14 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอบรม   

ในหลักสูตรตางๆ การคัดเลอืกคนเขาสูตําแหนง 

15 กระบวนงานมคีวามชัดเจน และสามารถนําไปปฏบิัตไิดอยางมปีระสทิธภิาพ 

16 ขาราชการเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับ

กระบวนงานตนเอง 

17 ปรมิาณคนตองเหมาะสมกับปรมิาณงาน 

18 มรีะบบฐานขอมูลทรัพยากรบคุคลที่ถูกตองแมนยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ   

และบรหิารราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 

1.2 ดานบุคลากร 

1  พัฒนาใหบคุลากรมคุีณสมบัติ 3 ประการ = เกง  ด ี สุข      

        เกง =  มคีวามรูเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอื่น มี

ความ สามารถ มทัีกษะ ศิลปะในการประสานงานเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและสวน ราชการอื่น 

            ด ี =    มคุีณธรรม  จรยิธรรม โปรงใส  รับผดิชอบ   

            สุข =   ใชชีวติอยางพอเพยีงเปนตัวอยางแกบุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน 
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2 บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และ

บุคลากร ในทุกระดับจะตองมคีวามรู ความเขาใจในการนํา IT เขามาชวยในการปฏบิัตงิาน 

3 บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการ

ปฏบิัตงิานใหแกบุคคลอื่น ๆ ได 

4 การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมสีิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career Path การจัด

สวัสดกิารตาง ๆ   

5 เพิ่มขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ 

แรงจูงใจอื่นๆ ความกาวหนาในการปฏบิัติงาน 

6 จัดหาทรัพยากรในการปฏบิัตงิานใหแกบุคลากรอยางเพยีงพอ 

7 เพิ่มบุคลากรท่ีมทัีกษะเฉพาะดาน 

 

8 บุคลากรมกีารใหบรกิารที่ดกีับผูที่มาตดิตอ และเปนพี่เลี้ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

9 บุคลากรมคีวามหลากหลายในดานประสบการณ  

10 มแีผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

11 บุคลากรมสีมรรถนะตรงตามภารกจิ 

12 บุคลากรมคีวามพรอมในการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

13 ยดึระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏบิัตงิาน 

1.3 ดานทรัพยากร 

1 มกีารพัฒนา IT ที่เหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ 

2 นําเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM) 

3 มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและ

ทันสมัย 

ใหท้ังระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นท่ีในการปฏบิัตงิาน 

4 สรางเครอืขายระบบสารสนเทศใหมคีวามทันสมัยและทําใหการเขาถึงสารสนเทศทําไดงายและ     

เทาเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและสงเสรมิการเรยีนรูของบุคลากร (KM) 

5 นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพื่อลดปรมิาณการใชวัสดุครุภัณฑ 

1.4 ดานลูกคา/ผูรับบรกิารหรอืผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร  

 • องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

1 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ใน
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การบรหิารงาน 

2 สามารถใหบรกิารสาธารณะไดอยางมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล เปนประโยชนตอประชาชน 

อยางแทจรงิ 

3 บุคลากรองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  มคีวามรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏบิัตไิดอยาง 

มปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธิผล ประหยัด และคุมคา 

4 สามารถใหบรกิารแกประชาชนไดอยางมมีาตรฐานมคุีณภาพและเปนมอือาชพี 

5 องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง จะตองดําเนินการตามระเบยีบโดยเครงครัด 

6 มรีะบบการเสรมิสรางความรูใหแกผูบรหิาร/บุคลากรทองถ่ินใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการพัฒนาตําบลหวยบง 

7 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  รับฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

 

 • ประชาชน 

1 ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก และการเขารวมในการ

ดําเนินงาน    ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

2 ประชาชนเขามามสีวนรวมทางการเมอืงมากขึ้น ทําใหการปฏบิัติงานขององคการบริหารสวน

ตํ า บ ล 

หวยบง ทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น 

3 ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตํ า บ ล 

หวยบง 
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จุดแข็งหรอืสิ่งท่ีดท่ีีองคกรมอียู 

1 บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่ในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การ

บรหิาร 

งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย 

การนิเทศงาน 

2 การเปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับในบทบาทการสงเสริมความรูดานการปกครองทองถ่ิน 

ใหแกประชาชน 

3 มสีถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหความรูแกขาราชการกรมและพนักงานทองถ่ิน และเปนที่ 

ยอมรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4 มเีครอืขายการปฏบิัตงิานครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ 

5 มขีอระเบยีบกฎหมายในการปฏบิัตหินาท่ีไวอยางชัดเจน 

6 ผูบรหิารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

7 มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลายๆดาน เชน การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ การ

ใหทุนการศึกษาระดับปรญิญาตร/ีโท การศึกษาดูงาน 

8 เปนหนวยงานที่มีพื้นฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สรางสรรค สามารถสราง

ความเปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 

9 มขีอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนวยงานอื่น 

10 ขาราชการมคีวามรู ความสามารถทีห่ลากหลาย สามารถทํางานไดหลายตําแหนง 
 

สิ่งที่มุงเนน 

1 การเปนองคกรหลักในการสงเสรมิพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2 เปนหนวยงานท่ีคอนขางมคีวามคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กที่งายตอการปรับเปลี่ยน 

3 มกีารนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครอืขายท่ัวประเทศ 

 

 

 

 

 

 

2.  อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรอืสิ่งที่ดทีี่องคกรมอียูและอยากรักษาไวตอไปหรอืมุงเนนใหดยีิ่งๆ 
้  
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1 

 

การสงเสรมิการจัดการความรูขององคกร 

2 พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได 

3 สรางผูบรหิารทุกระดับใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ 

วสิัยทัศน ของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

4 พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

5 การสรางองคกรให “จ๋ิวแตแจว”  เชน การสรางบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมคุีณภาพ 

6 การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึง

และ      การนําไปใชประโยชน 

7 บุคลากรทุกระดับ มคีวามโปรงใส ตรวจสอบได 

8 มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนไปในยุค

โลกาภวิัฒน 

9 การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบรกิาร ประสานประโยชน” 

10 สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมอือาชพี 

11 สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการที่ด ีมคุีณธรรม จรยิธรรม 

12 จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจใน

การทํางาน 

13 บุคลากรมสีมรรถนะที่ตรงตามภารกจิที่ไดรับ 

 

 

 

 

1 ยดึหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมนิบุคลากร 

2 พัฒนาศักยภาพของผูบรหิารอยางตอเน่ืองเพื่อใหมกีารปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 

3. อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทายหรอืสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคกรประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

4. อะไรที่หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมาหรอืทาน   

คาดหวังใหหนวยบรหิารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 
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3 ผลักดันให เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบ

คุณธรรม 

ในการบรหิารงานบุคคล 

4 มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยา

สม่ําเสมอ 

และเปนปจจุบัน 

5 มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

สมัยใหม    

ท่ีสอดคลองกับแนวโนมของการบรหิารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

 

6 มกีารจัดทําฐานขอมูลบุคคลที่ถูกตอง ทันสมัย โดยที่ขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลได 

ดวยตนเองผานเครอืขายระบบอนิเตอรเน็ต 

7 การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  ควรมคีวามชัดเจนโดยกําหนดแผนไวลวงหนา 

8 สรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงตั้ง (ยาย) การอบรม

ศึกษาดงูาน 

9 มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพื่อสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแก

บุคลากร 

10 สรางผูบรหิารใหเปนผูนําในการบรหิารเปลี่ยนแปลง 

11 การรักษาคนในองคกรท่ีมปีระสทิธภิาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 

12 การปรับปรุงเรื่องสวัสดกิาร  เชน  เรือ่งเงินโบนัส 

13 มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและ

เพยีงพอ 

14 กระบวนการในการบรหิารทรัพยากรบุคคล มคีวามโปรงใส ตรวจสอบได 

           4.1  จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลวจึงได

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบรหิารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร 

1 การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จรยิธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

สูความเปนเลศิ 

2 การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัตงิาน 

3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมือง
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ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร 

ท่ีดี 

4 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

5 การพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลใหมปีระสทิธภิาพ 

6 การสงเสรมิคุณภาพชวีติขาราชการ 

7 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 

8 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการ

สิ่งแวดลอม  อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

10 การสรางความกาวหนาในสายอาชพี 

11 การพัฒนาศูนยชวยเหลอืวชิาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู 

12 การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกบัภารกจิ 

13 การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มปีระสทิธภิาพสูงไว 

14 การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะ

ประจําตําแหนง 

  

16 พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม 

ความจําเปนในการเรยีนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลศิ 

17 กําหนดระเบยีบ หลักเกณฑ วธิปีฏบิัตแินวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 

18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการ

ทํางานเปนทมี และการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

19 พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลใหบุคลากรมสีมรรถนะตรงกับภารกิจ 

20 พัฒนาระบบเครอืขายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

21 สรางระบบ Logistic เพื่อใหการบรหิารจัดการทรัพยากรมปีระสิทธภิาพสูงสุด 

22 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามมาตรฐานการ

จัดบรกิารสาธารณะ 

23 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน และระบบบรหิารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะ
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ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร 

ตรงกับงานในหนาท่ีท่ีรับผดิชอบและงานภารกิจอยางมอือาชพี 

24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในสวนของเครื่องมือ วิธีการ 

และ            ผูประเมิน เพื่อใหสามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

อยางแทจริง      

25 กําหนด วธิกีาร วธิปีฏบิัต ิแนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 

26 สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนา

ระบบการทํางาน และบรรยากาศของการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางาน

เปนทมี การทํางานอยางมคีวามสุข และงานบรรลุผล 

27 พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) 

คลังขอมูลความรูและนําเทคโนโลยมีาใชสรางเครอืขายแหงการเรยีนรู 

28 การเพิ่มสวัสดกิารแรงจูงใจใหเหมาะสม 

29 การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมสีวนรวม 

ประกอบกับขอมลูท่ีงานการเจาหนาท่ี ไดดําเนินการระดมความคิดเห็นจาก

ผูบรหิารพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในการประชุมประจําเดอืน 

ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมปีระเด็นท่ีคลายคลงึกับการระดมความคิดเห็นขางตน  

             

 

 

 

                             การวเิคราะหแรงเสรมิแรงตาน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของ  

                                 ประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดเปาประสงคเชงิกลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและ

สนับสนุน 

1. การจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 

2. แนวทางการบรหิารงานบุคคลแนวใหม 2. ระเบียบกฎหมายไมเอื้ออํานวยในการสรางความกาวหนา 
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3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสรางการบริหารงานของ สถ.  

  4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 

 5. ขาดรายละเอยีดเกี่ยวกับความรูทักษะสมรรถนะเฉพาะ

ตําแหนง 

 6. ขาดฐานขอมูลอัตรากําลังที่เปนปจจุบัน 

 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังใหเปน

ปจจุบัน 

1. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาใหชัดเจน (Career 

Path) 

2. มรีะบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสรางความกาวหนา

ในอาชีพ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปน

ปจจุบัน 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลบุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังให  

    เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนา

ให   

   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางเสนทาง

ความกาวหนา 

4. จัดทํารายละเอยีดเกี่ยวกับความรู 

ทักษะ  

   สมรรถนะในการทํางาน 

4. รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะประจําตําแหนง 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2 :  การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกจิ 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบรหิารระดับสูงใหความสําคัญกับการวางแผน   

    อัตรากําลังและการปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม

กับ   

    ภารกจิ 

1. ถูกจํากัดดานอัตรากําลังจากการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพรอมที่จะยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง 

2. มภีารกจิเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถายโอน

ภารกจิใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ โอน (ยาย) ไป

อยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรอืหนวยงานที่มี

ความกาวหนามากกวา 

 4. อัตรากําลังไมเพยีงพอกับภารกจิและปรมิาณงานที่

ไดรับมอบหมาย 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. เพิ่มอัตรากําลังผูปฏบิัตงิานตามภารกิจการถาย

โอน 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับ

ความเปนจริงตามภารกจิหนาท่ี 

2. บรหิารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเปนไป

ตาม 

    กรอบท่ีกําหนด 

2. จัดใหมกีระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรมการ

ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร

ราชการแนวใหม 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 

   ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบรหิาร 

   ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกจิ 

1. ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน 

    กระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทํางานให 

    เหมาะสมกับภารกจิ 

2.  มกีารสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับ 

    การบรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 

    คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสรรหาและ 

     บรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับการบรหิาร     

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึง  วัฒนธรรม
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ความคิดของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 :  การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏบิัตงิานดานการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อปุสรรค 

1.ผูบรหิารและบุคลากรของ สถ. ใหความสําคัญ 1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนําไปใชใน

การปฏบิัตงิาน 

2. มกีารบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน 

   เครื่องมอืในการตัดสนิใจ  

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพยีงพอ 

 3. ตองพึ่งพาระบบเทคโนโลยจีากภายนอก 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปนระบบ

และ 

    ตอเน่ือง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและสงเสรมิ

ตามความตองการดาน ITของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง

เพยีงพอ 

2. ผูบรหิารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกดิ

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช

ประโยชนไดอยางแทจรงิ 

3. รัฐบาลตองมนีโยบายลดการพึ่งพาระบบ

เทคโนโลยจีาก 

    ภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให

ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

4. กําหนดใหความรู ความสามารถดาน 

    เทคโนโลยแีละสารสนเทศเปนสวนหน่ึงของ 

    สมรรถนะของทุกตําแหนง 

4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการบรหิารงาน

บุคคล เพื่อสะดวกในการเรยีกใชขอมูล 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร 

   กองการเจาหนาที่อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับ 

    การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT  

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 

   ปฏบิัตงิานดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการจัดทําเปน

ฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการปฏบิัตงิานดานการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร 4 :  พัฒนาผูบรหิารใหมภีาวะผูนํา มวีสิัยทัศน และพฤติกรรมของผูบรหิารยุคใหมท่ีให

ความสําคัญกับ 

                                           บคุลากรผูปฏบิัตงิานควบคูกับประสทิธภิาพ การปฏบิัตงิาน 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มโีครงการฝกอบรมสําหรับผูบรหิารที่ 

   หลากหลาย ท้ังโครงการภายในและภายนอก  

   รวมท้ังโครงการศึกษาดูงานตาง ๆ 

1. ผูบรหิารบางสวนที่เขารับการฝกอบรมไมคอยให

ความสําคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา  Competency 

ของตนเอง 

 2. มกีารประชุมตดิตามประเมนิผลการปฏบิัต ิ

    ราชการโดยใหความสําคัญกับการดาํเนินการ 

    ตามยุทธศาสตรของกรมฯ อยางสม่ําเสมอ  

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/ไมคอย

นาสนใจ 

 3. ยังไมมรีะบบการตดิตามประเมนิผลการพัฒนา

ภาวะผูนํา วสิัยทัศน และพฤตกิรรมของผูบริหารอยาง

เปนรูปธรรม 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. จัดใหมรีะบบการประเมนิผลการพัฒนาภาวะ 

   ผูนําการพัฒนาภาวะผูนํา วสิัยทัศน อยางเปน 

   ระบบและตอเน่ือง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธกีารเสรมิสรางผูนําใหมี

คุณลักษณะของผูบรหิารยุคใหม 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         

   เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนํา 

   และผูปฏบิตังิานควบคูกันไป 

2. มรีะบบประเมนิผลผูบรหิารที่เขารับการฝกอบรม

วามศัีกยภาพเพิ่มมากขึ้นเพยีงใด 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ท่ี 

   จําเปนและตองการในการเปนผูบรหิาร 

3. มรีะบบการประเมนิผูบรหิาร โดยใหผูทีเ่กี่ยวของ 

เชน ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานเปนผูประเมนิ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
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1. การพัฒนาผูบรหิารใหมภีาวะผูนํา มวีสิัยทัศน  

    อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

1. รอยละของผูบรหิารที่ไดรับการพัฒนา 

2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ    

   พัฒนาภาวะผูนําและผูปฏบิัตงิานควบคูกันไป 

2. จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับการสอน

งาน 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. วางแผนใชงบประมาณเพื่อการสงเสรมิ 

   คุณภาพชวีติขาราชการอยางประหยัดและมี 

   ประสิทธภิาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรัชญา 

   เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเปนแนวทางในการ 

   ดํารงชวีติ 

2. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปนนโยบาย

เนนหนักใหนําไปปฏบิัติอยางเปนรูปธรรม 

3. สํารวจความพงึพอใจ/ความตองการของ 

   ขาราชการตอการจัดสวัสดกิารตาง ๆ 

3. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการของกรม  

ควรมตีัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบรหิารระดับสูง

ผูบรหิารสํานัก/กอง ตัวแทนทองถ่ินจังหวัด เปนตน  

4. จัดทําแผนการจัดสวสัดกิารของขาราชการให 

   สอดคลองกับความตองการของขาราชการ  

   รวมท้ังมกีารประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. จัดทําแผนการจัดสวัสดกิารของบุคลากรให 

   สอดคลองกับความตองการของบุคลากร  

   รวมท้ังมกีารประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดกิาร 

   บุคลากรกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

2. การสงเสรมิและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา 

   เศรษฐกจิพอเพียงมาใชในการทํางานและ 

   ดํารงชวีติ 

2. ระดับความสําเร็จในการสงเสรมิและสนับสนุน 

    ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใน 

    การทํางานและดํารงชีวติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 5:  การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มปีระสิทธภิาพสูง ไวกับหนวยงาน 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบรหิารระดับสูงของกรมสงเสรมิ 

   การปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุน 

1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของขาราชการ 

เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับตําแหนงของบุคลากร 

2. มรีะบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานกับ 

   หนวยงาน 

 2. การจัดสวัสดกิารยังไมเทาเทยีมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคตเิดมิๆ ของขาราชการท่ีวางานราชการมี

คาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทําใหอยากยายไปสู

หนวยงานท่ีคาตอบแทนดีกวา 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. มกีารจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอเน่ืองชัดเจน  

   และเกดิผลในทางปฏบิัติ 

1. นโยบายของผูบรหิารระดับสูงตองมคีวามตอเน่ือง

ชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ 

   สวัสดกิารใหมคีวามเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และเปน

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย 

   งานและการบรหิารงานภาครัฐแนวใหมอยาง 

   ตอเน่ือง 

 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. มรีะบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่มสีมรรถนะ 

   สูง เชน Talent Management 

1. รอยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่กรมฯ

สามารถรักษาไวได 

2. มรีะบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมคีวาม 

   ชัดเจนและเปนรูปธรรม   

2. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบสรางแรงจูงใจ

ในการทํางาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 6:  การเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการกรมสงเสริม                            

การปกครองทองถ่ิน 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบรหิารและบุคลากรใหความสําคัญ 1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 

2. มโีครงการดานการปองกัน ปราบปรามการ 

   ทุจรติและโครงการดานการสงเสรมิจรยิธรรม 

   ของขาราชการ 

2. กระบวนการในการเสรมิสรางคุณธรรมยังใช 

   วธิกีารเดมิๆ ทําใหไมนาสนใจ 

3. มกีารจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ 

   หนวยงานอื่นอยางสม่ําเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     

   องคความรูขององคกร 

4. มกีารประกาศคานิยมการปฏบิัตงิานของ 

   บุคลากรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

4. ขาดรายละเอยีดและแรงจูงใจในการปฏบิัติ 

   อยางชัดเจน 

 5. คานิยมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

 6. ไมมรีายละเอยีดจัดทํามาตรฐานจรยิธรรม 

   คุณธรรมของขาราชการ 

 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ทัศนคต ิของบุคคลใน 

    การทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม             

   จรยิธรรม ใหมีประสทิธิภาพและมคีวาม 

   หลากหลายยิง่ขึ้น 

2. จัดใหมีระบบการประเมนิผลดานการสงเสรมิ 

   คุณธรรม จรยิธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสรมิและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 

   และปฏบิตัติามคานิยมของกรม 

3. จัดทํารายละเอยีดมาตรฐาน จรยิธรรมของ 

   บุคลากร 

 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. มกีารสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 

   บรหิารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน 

    การบรหิารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มรีายละเอยีดมาตรฐานจรยิธรรมของบุคลากร  

   กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน 

    จรยิธรรมของกรม 
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3. สงเสรมิและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 

   และปฏบิัตติามคานิยมของกรม 

3. รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏบิัตติาม 

    คานิยมของกรม 

ประเด็นยุทธศาสตร 7 : การบรหิารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ 

                                       สมรรถนะประจําตําแหนง 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

    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)  ท่ีมกีารเปลีย่นแปลงตาม 

    การบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

 3. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ  

   บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน 

   การประเมนิสมรรถนะ การประเมนิผลการ 

   ปฏบิัตงิาน เปนตน 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. จัดทํารายละเอยีดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ 

   สถ. และสมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลอง 

   กับการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

   โดยเปดโอกาสใหขาราชการมสีวนรวมในการ 

   จัดทํา   

1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบรหิาร 

   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม  

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 

   บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ใหสอดคลองกับ 

   สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหนง 
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   ท่ีกําหนด โดยเปดโอกาสใหขาราชการมสีวน 

   รวมในการปรับปรุง 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. จัดทํารายละเอยีดของสมรรถนะหลักและ 

   สมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับการ 

   บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก 

    และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ 

    การบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 

   บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ 

   ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ 

   บรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให 

   บุคลากรในหนวยงาน 

3. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธและ 

    การจัดอบรมการบรหิารทรัพยากรบุคคลแนว 

    ใหม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 8 : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. เปนองคกรท่ีมคีวามรูในการปฏบิัตงิานตาม 

   ภารกจิของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปน 

    องคกรแหงการเรยีนรู 

2. ผูบรหิารใหการสนับสนุน 

 

2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบ 

    เปนหมวดหมู 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. ทําแผนการจัดการความรูเพื่อเปนแนวทางใน 

    การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรท้ังที่ 

    เปนทางการและไมเปนทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจายอยู 

   ตามสํานัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปน 

   หมวดหมู 

 

3.  ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ 

     เขาถึงองคความรู 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. หนวยงานมแีผนการจัดการความรู  

 

1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ 

    ความรู 

2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการ 

   รวบรวม 

2. จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 

3. มกีารเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว  

   ใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรูดวย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 9 : การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มบีุคลากรที่มคีวามรู ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมัน่ใจในการตัดสินใจ 

2. ผูบรหิารใหความสนใจและสนับสนุน 

 

2. อํานาจการตัดสนิใจยังอยูที่ระดับผูบรหิารเปน 

   สวนใหญ   

 

 

3. มหีลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการ 

    สรางภาวะผูนําไมเพยีงพอและไมท่ัวถึง 

    บุคลากรทุกกลุม 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. มรีะบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

 

1. มกีารมอบหมายภารกิจเพื่อใหบุคลากรได 

    แสดงออกและกลาตัดสนิใจ 

2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการ 

   พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. มกีารฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 

    ใหกับขาราชการ 

1. มกีารฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 

    ใหกับขาราชการ อยางนอย 1  โครงการ 
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2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 

   ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ 

    ผูนํา 

 

 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

การสรางความกาวหนาใน

สายอาชพี 

1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

2. จัดทําแผนสรางความกาวหน า 

(Career Path) ใหชัดเจน 

3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางาน

เพื่อสรางความกาวหนาในอาชีพ 

 

1. จัด ทําฐานขอมู ลบุคคลให

ถูกตอง เปนปจจุบัน 

2 . ป รับ ป รุ ง โค ร งส ร า งแ ล ะ

อั ต ร ากํ าลั ง ให เห ม าะส ม กั บ

ขอเท็จจรงิในปจจุบัน 

3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา 

(Career Path) ใหชัดเจน 

4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ 

ความรู ทักษะ สมรรถนะในการ

ทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การวางแผนอัตรากําลังและ

ปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม

กับภารกจิ 

1. เพิ่มอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตาม

ภารกจิการถายโอน 

2 . บ ริ ห ารอั ต ร ากํ าลั งแ ล ะ ป รั บ

อัตรากํ าลั งให เป น ไปตามกรอบ ท่ี

กําหนด 

3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง

ที่ สอดคลองกับความเปนจริงตาม

ภารกจิหนาท่ี 

4. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับ

วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรให

สอดคลองกับการบริหารราชการแนว

ใหม 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน

วัฒ นธรรมในการทํางานของ

บุคลากรใหสอดคลองกับการ

บริหารราชการแนวใหม และ

เหมาะสมกับภารกจิ 

2.  มกีารสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

ที่สอดคลองกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 

คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ

บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปน 1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT 
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การพัฒนาระบบฐานขอมลู

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิัตงิานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

ระบบและตอเน่ือง 

2 . ต อ ง ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น ด า น

งบประมาณอยางเพยีงพอ 

3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพึ่งพา

ระบบเทคโนโลยจีากภายนอก 

4. กําหนดใหความรู ความสามารถ 

ดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศเปน

สวนหน่ึงของสมรรถนะข 

องทุกตําแหนง 

5 . จัด ทํ าแผนงาน /โครงการ เพื่ อ

ส นับ ส นุนและส งเสริม ต าม ความ

ตองการดาน IT ของบุคลากร 

6. ผูบริหารตองใหความสําคัญและ

ผ ลั ก ดั น ให เกิ ด ร ะบ บ ฐ าน ข อ มู ล

ส า ร ส น เท ศ ที่ ส า ม า ร ถ นํ า ม า ใช

ประโยชนไดอยางแทจรงิ 

7. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูล

สารสนเทศใหครอบคลุมทุกภารกิจ

ของกรมฯ 

8. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดาน

การบริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกใน

การเรยีกใชขอมูล 

ของบุคลากรกองการเจาหนาที่

อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน

การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนาผูบรหิารใหมีภาวะผูนํา 

มีวิสัยทัศน  และพฤติกรรม

ขอ งผู บ ริห ารยุ ค ให ม ท่ี ให

ค วาม สํ า คัญ กั บ บุ คล าก ร

ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ค ว บ คู กั บ

ประสิทธภิาพการปฏบิัตงิาน 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การ

พัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน

ระบบและตอเน่ือง 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน  

(Coaching) เพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาภาวะผู นํา และผูปฏิบัติงาน

ควบคูกันไป 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ

ผูนํา มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบ

และตอเน่ือง 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน 

(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา

และผูปฏบิัตงิานควบคูกันไป 



~ 37 ~ 
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3 . จั ด ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ให ต ร ง กั บ 

Competency ที่จําเปนและตองการใน

การเปนผูบรหิาร 

4 . พั ฒ น าก ระ บ ว น ก าร  วิ ธี ก า ร

เสริมสรางผู นําใหมีคุณลักษณะของ

ผูบรหิารยุคใหม 

5. มีระบบการประเมินผลผูบริหารที่

เขารับการฝกอบรมวามีศักยภาพเพิ่ม

มากขึ้นเพยีงใด 

6. มรีะบบการประเมนิผูบรหิาร โดยให

ผูที่ เกี่ยวของ เชน ผู ใตบังคับบัญชา 

เพื่อนรวมงาน เปนผูประเมนิ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

บุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณเพื่อการ

สงเสรมิคุณภาพชวีติขาราชการอยาง

ประหยัดและมปีระสิทธภิาพ 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

เปนแนวทางการดํารงชวีติ 

3 . สํ า รว จ ค วาม พึ งพ อ ใจ /ค ว าม

ตองการของขาราชการตอการจัด

สวัสดกิารตางๆ 

4. จัดทําแผนสวัสดกิารของขาราชการ

ใหสอดคลองกับความตองการของ

ขาราชการ รวมท้ังมกีารประเมนิผล

เปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 

6 . กํ าห น ด ให ป รัช ญ าเศ รษ ฐ กิ จ

พอเพียงเปนนโยบายเนนหนักใหนําไป

ปฏบิัตอิยางเปนรูปธรรม 

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 ก ร ใ ห

สอดคลองกับความตองการของ

บุคลากร รวมท้ังมกีารประเมินผล

เปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

2. การสงเสริมและสนับสนุนให

นํ า ห ลั ก ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียงมาใชในการทํางานและ

ดํารงชวีติ 
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7 . ค ณ ะ ทํ า งา น ด า น ส วั ส ดิ ก า ร

ขาราชการของกรมควรมีตัวแทนจาก

ทุ ก ฝ าย  เช น  ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง 

ผูบรหิารสํานัก/กอง ทองถ่ินจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส ร า ง

แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ไว กั บ

หนวยงาน 

1. มี ก าร จัด ทํ าแผนอัต รากํ าลั งที่

ตอเน่ือง ชัดเจนและเกิดผลในทาง

ปฏบิัต ิ

2. มีการจัดงบประมาณและสราง

แรงจูงใจอื่น เกี่ยวกับสวัสดิการใหมี

ความเหมาะสมเทาเทียม 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู 

ใหตรงกับสายงานและการบริหารงาน

ภาครัฐแนวใหมอยางตอเน่ือง 

4. นโยบายของผูบรหิารระดับสูงตองมี

ความตอเน่ืองชัดเจน 

5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ

ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

1. มรีะบบการรักษาไวซึ่ง

ขาราชการที่มสีมรรถนะสูง เชน 

Talent Management 

2. มรีะบบสรางแรงจูงใจใหมี

ความชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 

การเสรมิสรางคุณธรรม 

จรยิธรรมใหแกพนักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคต ิ

ของบุคคลในการทํางาน 

2. จัดใหมีระบบการประเมนิผลดาน

การสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม อยาง

เปนรูปธรรม 

3 . จั ด ทํ าราย ล ะ เอี ย ด ม าต รฐาน

จรยิธรรมของบุคลากร 

4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดาน

คุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพ

และมคีวามหลากหลายยิ่งขึ้น 

5. ส งเสริมและประชาสัม พันธ ให

บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม

1. มีการสรางมาตรฐานความ

โปรงใสในการบรหิารงานบุคคล 

2 . มี ราย ล ะ เอี ย ด ม าต รฐาน

จริย ธรรม ขอ งบุ คล าก รก รม

สงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธให

บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม

ค านิยมของกรมส งเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 



~ 39 ~ 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 

ขององคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 

การบรหิารทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ใหตรงกับสมรรถนะประจํา

ตําแหนง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะประจําตําแหนง 

2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ 

ในระบบการประเมนิสมรรถนะ  

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของ

สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ

การบ ริหารท รัพ ยากรบุ คคล

ภาครัฐแนวใหม 

2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.  

 

 

 

 3. มกีารประชาสัมพันธและจัด

อบรมสัมมนาการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม

ใหบุคลากรในหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรยีนรู 

 

1.  บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติที่

รักการเรยีนรู 

2.  มแีผนการจัดการความรู 

3.  รูปแบบที่หลากหลายของการ

เผยแพรองคความรู 

1. หนวยงานมแีผนการจัดการ

ความรู  

2. องคความรูที่กระจัดกระจาย

อยูไดรับการรวบรวม 

3. มกีารเผยแพรองคความรูที่ได

รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอื่นได

เรยีนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่10 

การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ

ขาราชการ 

 

 

 

 

1.  มีหลักสูตรการสรางภาวะผู นํา

ใหกับขาราชการท่ีเหมาะสมและเปด

โอกาสใหขาราชการในหนวยงานได

เขารับการอบรมอยางท่ัวถึง 

2.  ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญและ

ยินดีสงบุคลากรในสังกัดเขารับการ

อบรม 

1. มกีารฝกอบรมที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

2. การสงบคุลากรเขารับการ

ฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนํา

ใหกับขาราชการ 
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
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แบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการบรหิารงานบุคคล 

วสิัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

    มุงพัฒนาเพื่อ “เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มสีมรรถนะสูงใน 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชพี 

การสงเสรมิทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยนื” 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏบิัตงิานดานการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผูบรหิารใหมภีาวะผูนํา มวีสิัยทัศน และพฤตกิรรมของผูบรหิารยุคใหมที่ให

ความสําคัญกับ    

บุคลากรผูปฏบิัตงิานควบคูประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน 

1.  พัฒนา อบต.ใหเปนองคกรท่ีมสีมรรถนะสูง 

2.  สงเสรมิการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 5. การสงเสรมิคุณภาพชีวติของบุคลากร 

ระดับจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนภายใต 6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มปีระสทิธภิาพสูงไวกับ

หนวยงาน 

กระบวนการมสีวนรวมจากภาคีเครอืขาย 7. การเสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรม ใหแกบุคลากร 

3.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากร  

8. การบรหิารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะ

ประจําตําแหนง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึด

หลักการ 

9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

บรหิารกจิการบานเมอืงที่ด ี                                                                                                     10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

4.  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององคกร

ปกครองสวน  

 

ทองถ่ินใหมปีระสทิธภิาพ           
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5.  สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

 

ใหมศัีกยภาพในการจัดบรกิารสาธารณะภายใตหลักการบรหิารกิจการ  

บานเมอืงท่ีด ี   
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วสิัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

6.  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผล

การ 

 

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมปีระสทิธภิาพ  

7.  สงเสริมให อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนไดรับการ

พัฒนา 

 

ในทุกมิติ ท้ังทางรางกาย จิตใจความรู ความสามารถทักษะประกอบ

อาชีพและความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพื่อนําไปสูความเขมแข็งของ

ครอบครัว 

 

8.  สงเสริมใหบุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการ

ดํารงชวีติ 
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แบบฟอรมรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ 

 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

มติท่ีิ 1 

ความ

สอดคลอง 

เชงิ

ยุทธศาสตร 

 

1. การปรับปรุงโครงสรางและ

อัตรากําลัง 

ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงใน

ปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ

ปรับปรุงโครงสรางและ

อัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุง

โครงสรางและอัตรากําลัง 

อบต. 

2. โครงการการวเิคราะห

สภาพกําลังคนและจัดทํา

คุณลักษณะงานเฉพาะ

ตําแหนง 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ

ตดิตามผลในระดับ

ตางๆ  

2. การประสานงาน

กับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของเพื่อรับทราบ

ผลการดําเนินการ

หรอืปญหาตางๆ 

2. จัดทําแผนสรางเสนทาง

ความกาวหนาใหชัดเจน  

(Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําแผนสรางเสนทาง

ความกาวหนา  (Career 

Path) 

1. แผนงานการสราง

เสนทางความกาวหนา 

(Career Path) 

2. โครงการการให

ทุนการศึกษาแกขาราชการ 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ

ตดิตามผลการ

ดําเนินการ 

2. การเก็บรวบรวม

ขอมูลจากหนวยงานที่

เกี่ยวของท้ังในกรม

และหนวยงาน

ภายนอก 

3. จัดทํารายละเอยีดของ

สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําสมรรถนะหลักและ

1. โครงการจัดทํา

สมรรถนะหลักและ

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ

ตดิตามความกาวหนา
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

ประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ

การบรหิารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐแนวใหม 

สมรรถนะประจําตําแหนงที่

สอดคลองกับการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว

ใหม 

สมรรถนะประจําตําแหนงท่ี

สอดคลองกับการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

แนวใหม 

ของการดําเนินการ 

2. การประเมนิผล

การจัดทําสมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

ระดับของความสําเร็จใน

การปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล สถ. 

2. แผนงานการหาความ

ตองการในการฝกอบรม 

3. แผนงานการสงเสรมิให

นําความรูและทักษะจาก

การอบรมมาใชในการ

ปฏบิตังิาน 

4. แผนงานการประเมนิ

ประสทิธิผลการศึกษา

อบรมของบุคลากร 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุมเพื่อ

ตดิตามความกาวหนา

ของการดําเนินการ 

5. ประชาสัมพันธและจัดอบรม

สัมมนาการบรหิารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐแนวใหมให

บุคลากรในหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการ

ประชา -สัมพันธและการจัด

อบรมการบรหิารทรัพยากร

บุคคลแนวใหม 

1. โครงการประชาสัมพันธ

การบรหิารทรัพยากรบุคคล

แนวใหม 

2. โครงการอบรมการ

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมนิผล

โครงการ 

2. การทดสอบความรู

หลังการอบรมสัมมนา 
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

บรหิารทรัพยากรบุคคล

แนวใหม 

 6. มกีารฝกอบรมที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาภาวะผูนําใหกับ

ขาราชการ 

 

มกีารฝกอบรมที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ

ขาราชการ อยางนอย 1 

โครงการ 

1. แผนการสรางหลักสูตร

การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ

ขาราชการ 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การนําหลักสูตรไป

ใชฝกอบรม 

2. การพัฒนา

หลักสูตรหลังจากการ

นําไปใช 

 7. การสงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนํา

ใหกับขาราชการ 

รอยละของผูผานการ

ฝกอบรมการพัฒนาภาวะ

ผูนํา 

1. แผนการสงบุคลากรเขา

รับการอบรม 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. จํานวนผูเขารับ

การอบรม  

2. จํานวนผูผานการ

อบรม 

มติท่ีิ 2 

ประสทิธภิาพ

ของการ

บรหิาร

ทรัพยากร                

บุคคล 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคลากรให

ถูกตองเปนปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําฐานขอมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลบุคลากร กรม

สงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ิน 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุม

หนวยงานท่ีเกีย่วของ 

เชน กลุมงาน/ฝาย ใน

กองการเจาหนาท่ี 

บรษิัทท่ีปรกึษา 

2. การประเมนิผล

ความถูกตองของ

ระบบ 

 2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ รอยละของขอมูล 1. แผนงานจัดทําฐานขอมูล งานการเจาหนาที่ 1. การประชุม
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

เพื่อสนับสนุนการปฏบิัตงิานดาน

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

สารสนเทศที่ไดรับการจัดทํา

เปนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน

การปฏบิัตงิานดานการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

สารสน-เทศเพื่อสนับสนุน

การปฏบิัตงิานดานการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

2. แผนงานเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลผานชอง 

ทางท่ีหลากหลาย เชน การ

โทรศัพทแจงขอมูลขาวสาร 

การสงขอความเพื่อแจงขอ 

มูลที่จําเปนเรงดวน การ

จัดทําวารสารขาวการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

การเผยแพรขอมูลผานทาง

เว็บไซด 

สํานักงานปลัด หนวยงานท่ีเกีย่วของ

เพื่อตดิตามผล 

2. การประเมนิผล

และพัฒนาระบบ 

   3. โครงการจัดทําคูมอืการ

บรหิาร งานบุคคลของ

ขาราชการ สถ. 

  

 3.  มกีารสรรหาและบรรจุ

แตงตั้งที่สอดคลองกับการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับ

การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

ที่สอดคลองกับการบริหาร

1.  แผนงานการสรรหาและ

บรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับ

การบรหิารทรัพยากรบุคคล

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด

ของบุคลากร 

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม

ความคิดของบุคลากร 

แนวใหม โดยคํานึงถึง

วัฒนธรรมความคิดของ

บุคลากร 

มติท่ีิ 3 

ประสทิธผิล

ของการ

บรหิาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1. จัดทํารายละเอยีดเกี่ยวกับ

ความรู ทักษะ สมรรถนะในการ

ทํางาน 

รอยละความสําเร็จของการ

จัดทําสมรรถนะประจํา

ตําแหนง 

1. โครงการจัดทํา

สมรรถนะประจําตําแหนง 

2. โครงการศึกษาและ

วเิคราะหกลุมงาน (Job 

Family) 

3. โครงการพัฒนา

สมรรถนะการบริหารงาน

บุคคลของสํานักงาน

ทองถ่ินจังหวัด 

4. โครงการนิเทศงานการ

บรหิาร งานบุคคลของ

สํานักงานทองถ่ินจังหวัด 

สํานักงานทองถ่ินอําเภอ 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประชุม

หนวยงานท่ีเกีย่วของ

เพื่อตดิตามผลการ

ดําเนินการ 

2. การสัมภาษณ

ความคิดเห็นของผูท่ี

เกี่ยวของเพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูล 

3. การนิเทศงาน 

 2. การสรางและปรับกระบวน

ทัศนวัฒนธรรมในการทํางาน

ของบุคลากรใหสอดคลองกับ

การบรหิารราชการแนวใหมและ

ระดับความสําเร็จในการ

สรางและปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน คานิยม และ

วัฒนธรรมในการทํางานให

1. โครงการสรางและ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน

วัฒนธรรมในการทํางาน

ของบุคลากรใหสอดคลอง

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การจัดโครงการ

ฝกอบรมใหแก

บุคลากร 

2. การสงบุคลากรไป
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

เหมาะสมกับภารกจิ เหมาะสมกับภารกจิ กับการบรหิารราชการแนว

ใหมและเหมาะสมกับ

ภารกจิ 

 

อบรมกับหนวยงาน

อื่นๆ 

3. การประชุมเพื่อ

ตดิตามผล 

 3. การพัฒนาความรูและทักษะ

ดาน IT ของบุคลากรกองการ

เจาหนาที่อยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง 

รอยละของบุคลากรกองการ

เจาหนาที่ที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะดาน IT 

1. โครงการฝกอบรมทักษะ

ดาน IT แกบุคลากร กอง

การเจาหนาที่ 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมนิผล

โครงการฝกอบรม 

2. การทดสอบ

สมรรถนะของ

บุคลากรหลังจาก

เสร็จสิ้นการฝกอบรม 

 

 4. การพัฒนาผูบริหารใหมภีาวะ

ผูนํา     มวีสิัยทัศน อยางเปน

ระบบและตอเน่ือง 

รอยละของผูบรหิารที่ไดรับ

การพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผูบรหิาร

ใหมภีาวะผูนํา มวีสิัยทัศน 

2. โครงการพัฒนา

ขาราชการตามหลักสูตร

นายอําเภอ หลักสูตรนัก

ปกครองระดับสูง ฯลฯ 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมนิผล

ผูบรหิารที่ไดรับการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนา

วสิัยทัศน 

2. การประชุมเพื่อ

ตดิตามความกาวหนา

ของการดําเนิน

โครงการ 

 5. จัดใหมรีะบบการสอนงาน จํานวนบุคลากรกองการ 1. แผนงานการสรางระบบ งานการเจาหนาที่ 1. การตดิตาม



~ 51 ~ 
แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะ

ผูนําและผูปฏบิัตงิานควบคูกันไป 

เจาหนาที่ที่ไดรับการสอน

งาน 

การสอนงานในหนวยงาน 

(Coaching) 

สํานักงานปลัด ประเมนิผลการสอน

งาน 

2. การปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการสอน

งาน 

 6. มรีะบบการรักษาบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง เชน Talent 

Management 

รอยละของบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูงที่กรมฯ 

สามารถรักษาไวได 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

ท่ีมสีมรรถนะสูง (Talent 

Management) 

2. โครงการสงขาราชการ

เขาศึกษาอบรมในหลักสูตร

ของสถาบัน หนวยงาน

ภายนอก  

3. โครงการพัฒนาและ

ตดิตามประเมนิผลการ

ปฏิบัตงิานของขาราชการ

บรรจุใหมและรับโอน 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมนิผล

โครงการ 

2. การประเมนิผล

กลุม เปาหมาย 

 

 7. หนวยงานมีแผนการจัดการ

ความรู  

ระดับความสําเร็จของจัดทํา

แผนการจัดการความรู 

1. แผนการจัดการความรู  งานการเจาหนาที่ 1. การประชุมเพื่อ

ตดิตามความกาวหนา

ของการดําเนินการ 

 8. องคความรูท่ีกระจัดกระจาย จํานวนองคความรูที่ไดรับ 1. แผนงานการรวบรวม สํานักงานปลัด 1. การรวบรวมองค
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

อยูไดรับการรวบรวม การรวบรวม องคความรูในองคกร ความรูจากหนวยงาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 9. มกีารเผยแพรองคความรูที่ได

รวบ รวมแลวใหกับบุคลากรอื่น

ไดเรยีนรูดวย 

ระดับความสําเร็จของการ

เผยแพรองคความรู 

1. แผนการเผยแพรองค

ความรู 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. แบบประเมนิผล

การเรยีนรู 

มติท่ีิ 4 

ความพรอม

รับผดิดาน

การบรหิาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1. มกีารสรางมาตรฐานความ

โปรงใสในการปฏบิัตงิาน 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทํากระบวนงานในการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลใหมี

ความโปรงใส 

1. แผนงานการจัดทํา

มาตรฐานความโปรงใสใน

การบรหิารงานบุคคล 

2. โครงการรณรงคเพื่อ

กระตุนใหภาคประชาชน/

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แจงเบาะแสเฝาระวังทุจริต

และประพฤตมิชิอบ 

3. โครงการสรางเครอืขาย

ภาคประชาชน/องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใน

การแจงเบาะแสเฝาระวัง

ทุจรติฯ  

 

 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมนิและ

ปรับปรุงมาตรฐาน

ความโปรงใสในการ

บรหิารงานบุคคล 

2. การประเมนิผล

โครงการ 
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

2. มกีารจัดทํารายละเอยีด

มาตรฐานจรยิธรรมของ

บุคลากรกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทํามาตรฐานจรยิธรรม

ของบุคลากรกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน 

1. แผนงานการจัดทํา

มาตรฐานจรยิธรรมของ

บุคลากรกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมนิและ

ปรับปรุงมาตรฐาน

จรยิธรรมของ

บุคลากรกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน 

3. สงเสรมิและประชาสัมพันธ

ใหบุคลากรเขาใจและปฏบิัตติาม

คานิยมของกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน 

รอยละของบุคลากรที่เขาใจ

และปฏบิตัติามคานิยมของ

กรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ิน 

1. โครงการสงเสรมิและ

ประชาสัมพันธใหบุคลากร

เขาใจและปฏบิัตติาม

คานิยมของกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมนิผล

โครงการสงเสริมและ

ประชาสัมพันธให

บุคลากรเขาใจและ

ปฏบิัตติามคานิยม

ของกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน 

มติท่ีิ 5 

คุณภาพชวีติ

และความ

สมดุล

ระหวางชวีติ

กับการ

ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัด

สวัสดกิารของ 

บุคลากรใหสอดคลองกับความ

ตองการของบุคลากร รวมท้ังมี

การประเมนิผลเปนระยะอยาง

สม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําแผนสวัสดกิารของ

บุคลากรกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการจัดทําแผน

สวัสดกิารบุคลากร กรม

สงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ิน 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมนิผล

และพัฒนาแผน

สวัสดกิารกรม

สงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ิน 

2.  การสงเสรมิและสนับสนุนให

นําหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

ระดับความสําเร็จในการ

สงเสรมิและสนับสนุน

1. โครงการสงเสรมิ

สนับสนุนใหนําหลักปรัชญา

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมนิผล

โครงการสงเสรมิ
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แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

พอเพยีงมาใชในการทํางานและ

ดํารงชวีติ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใชในการทํางานและ

ดํารงชวีติ 

เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใน

การทํางานและดํารงชวีติ 

สนับสนุนใหนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงมาใชในการ

ทํางานและดํารงชวีติ 

 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวติและ

สรางแรงจูงใจในการทํางานของ

บุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพชวีติและ

สรางแรงจูงใจในการทํางาน

ของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติและสรางแรงจูงใจใน

การทํางานของบุคลากร 

งานการเจาหนาที่ 

สํานักงานปลัด 

1. การประเมินผลโครงการ

พัฒนาคุณภาพชวิีตและสราง

แรงจูงใจในการทํางานของ

บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิกลยุทธ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

 

มติท่ีิ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิกลยุทธ ตัวชี้วัด 

1.  ความสอดคลอง

เชงิยุทธศาสตร 

1. การสรางความกาวหนาใน

สายอาชพี 

1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรา 

กําลังใหเหมาะสมกับขอเท็จจรงิใน

ปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและ

อัตรากําลัง 

1.2 จัดทําแผนสรางเสนทาง

ความกาวหนา (Career Path) ใหชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางเสนทาง

ความกาวหนา 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให

ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 

 

2.1  จัดทํารายละเอยีดของสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะประจําตําแหนง ที่

สอดคลองกับการบรหิารทรัพยากร 

บุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนา

การบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว

ใหม 

ใหบุคลากรในหนวยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธและ

การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 
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มติท่ีิ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิกลยุทธ ตัวชี้วัด 

 3. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ

ขาราชการ  

 

 

 

3.1 มกีารฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 

3.1.1 มกีารฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา

ใหกับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ 

3.2 มกีารสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม

การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ

ผูนํา 

2.  ประสทิธภิาพ

ของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาใน

สายอาชพี  

1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตอง

เปนปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานขอมูลบุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิัตงิานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการปฏบิัตงิานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการจัดทํา

เปนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานดานการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

3.  ประสทิธภิาพ

ของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาใน

สายอาชพี  

 

1.1 จัดทํารายละเอยีดเกีย่วกับความรู 

ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน 

1.1.1 รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ

ประจําตําแหนง 
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มติท่ีิ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิกลยุทธ ตัวชี้วัด 

 2. การวางแผนอัตรากําลังและ

ปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ

ภารกจิ 

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน 

วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรให

สอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหม

และเหมาะสมกับภารกจิ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรมในการทํางานให

เหมาะสมกับภารกจิ 

 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ปฏบิัตงิานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT  

ของบุคลากรกองการเจาหนาที่ อยาง

เปนระบบและตอเน่ือง 

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมภีาวะ

ผูนํา มวีสิัยทัศนและพฤตกิรรม

ของผูบรหิารยุคใหมท่ีให

ความสําคัญกับบุคลากรควบคูไป

กับประสทิธภิาพของงาน  

 

4.1 การพัฒนาผูบรหิารใหมภีาวะผูนํา มี

วสิัยทัศน อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

4.1.1 รอยละของผูบรหิารที่ไดรับการพัฒนา 

4.2 จัดใหมรีะบบการสอนงาน 

(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูนําและ

ผูปฏบิัตงิานควบคูกันไป 

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการสอน

งาน 

5. การพัฒนาระบบสราง

แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มี

ประสทิธิภาพสูงไว  

5.1 มรีะบบการรักษาบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง เชน Talent Management 

 

5.1.1 รอยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่กรมฯ

สามารถรักษาไวได 

6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรยีนรู 

6.1 หนวยงานมแีผน การจัดการความรู 6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการจัดการ

ความรู 
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มติท่ีิ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิกลยุทธ ตัวชี้วัด 

  6.2 องคความรูที่กระจัดกระจายอยู

ไดรับการรวบรวม 

 

6.2.1 จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 

6.3 มกีารเผยแพรองคความรูที่ได

รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอื่นไดเรยีนรู

ดวย 

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู 

 

 

 

4.  ความพรอมรับ

ผดิดานการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. เสรมิสรางคุณธรรมและ

จรยิธรรมใหแกขาราชการกรม

สงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

 

1.1 มกีารสรางมาตรฐานความโปรงใส

ในการปฏบิัตงิาน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน

การบรหิารทรัพยากรบุคคลใหมคีวามโปรงใส 

1.2 มกีารจัดทํารายละเอยีดมาตรฐาน 

จรยิธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน

จรยิธรรมของบุคลากรกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

1.3 สงเสรมิและประชาสัมพันธให

บุคลากรเขาใจและปฏบิัตติามคานิยม

ของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

1.3.1 รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏบิัตติาม

คานิยมของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
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5.  คุณภาพชีวติและ

ความสมดุลระหวาง

ชวีติกับการทํางาน 

1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการ  

 

1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ

บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ

ของบุคลากร รวมท้ังมกีารประเมนิผล

เปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดกิารของ

บุคลากรกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการ

ทํางานและดํารงชวีติ 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสรมิและสนับสนุน

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในการทํางานและ

ดํารงชวีติ 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสราง

แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชวีิตและ

สรางแรงจูงใจในการทํางาน 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

เรื่อง  นโยบาย  กลยุทธการบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

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

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมี

ความเขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจรงิ  ซึ่งเปน

ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหาร

ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  

เปนมิติอีกหน่ึงที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและ

พั น ธ กิ จ 

ใหประสบความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ีตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว  

ดังน้ันเพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง เปนไปดวย

ความเรียบรอย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล มีการ

ทํางานอยางเปนระบบและตอเน่ือง จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 

วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศ

นโยบายการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง ดัง

รายละเอยีดแนบทายประกาศฉบับน้ี   

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่     เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 

 

 
 

    (ลงชื่อ) 

              (นายเจริญ  บัวหลวงงาม) 
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      นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

      ที่         / 2558 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

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

ดวยองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง จะไดดําเนินการจัดองคความรูในองคกร โดยเปน

การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการตาง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร

มาพัฒนาอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองรวมท้ัง

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้ง

คณะทํางาน ดังตอไปน้ี 

ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง คณะทํางานดําเนินการ

จัดการองคความรูในองคกร ดังน้ี 

 1.  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประธานกรรมการ 

 2.  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง กรรมการ 

4.  นักทรัพยากรบุคคลองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง กรรมการ/และ

เลขานุการ    

คณะทํางานมีหนาท่ีดังน้ี 

1.  ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

2.  จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 

3.  ดําเนินการและตดิตามความกาวหนาผลการดาํเนินงานตามแผนงาน 

4.  พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกจิกรรม 

5.  ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ 
 



~ 63 ~ 
 ท้ังน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
  

  สั่ง   ณ   วันที่    เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2558 

 

 
 

    (ลงชื่อ)  

       (นายเจรญิ  บัวหลวงงาม) 

              นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

   บันทึกขอความ 

สวนราชการ  งานการเจาหนาที่  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสมีา 

ที่  นม  97301/   วันที่     ธนัวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชญิคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกร  องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
 

เรยีน  ประธานคณะทํางาน 

  เรื่องเดมิ 

 คําสั่งองคการบรหิารสวนตาํบลหวยบง ท่ี     /2558  ลงวันที่      ตุลาคม  2558  

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซึ่ง

คณะกรรมการประกอบดวย  

 1.  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประธานกรรมการ 

 2.  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง กรรมการ 

4.  บุคลากรองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  กรรมการ/และ

เลขานุการ    

 คณะทํางานมีหนาท่ีดงัน้ี 

1.  ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

2.  จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 

3.  ดําเนินการและตดิตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 



~ 64 ~ 
4.  พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกจิกรรม 

5.  ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ 

ขอเท็จจริง 

ในป 2558 – 2560  คณะทํางานจัดการความรูในองคกร (KM) องคการบรหิาร

สวนตําบลหวยบง ไดดําเนินการจัดการความรู และรายงานผลการดําเนินงานใหประธานทราบ 

เรยีบรอยแลว ดังน้ี 

1.1  การแตงเครื่องแบบพนักงานสวนทองถ่ิน 

1.2  คูมอืการปฏบิัตงิาน ธุรการและสารบรรณ 

1.3  การดําเนินกิจกรรม  5ส. ในองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงซึ่งกจิกรรมตางๆ

ที่แลวมาไดรับความสนใจและไดรับความรวมมอืจากพนักงานสวนตําบลเปนอยางด ี  

 

 

ขอพจิารณา 

เพื่อใหการดําเนินการจัดกจิกรรม KM ในองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงเปนไป

ดวยความเรยีบรอย  จึงเห็นควรประชุมพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการ เกี่ยวกับการ

จัดการความรูในองคกร (KM) ในปงบประมาณ  2560 ตอไป 

ขอเสนอ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในหนังสือเชิญประชุม

ค ณ ะ ทํ า ง า น ฯ 

ท่ีแนบ 

 

                                      (ลงชื่อ) 

      (นางสาววัชรพีร  โทขุนทด) 

       เลขานุการคณะทํางานฯ 

     นักทรัพยากรบุคคลองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
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⃝  ทราบ 

⃝   ลงนามแลว 

 

 

 

                                      (ลงชื่อ) 

      (นายเจรญิ  บัวหลวงงาม)   

 ประธานคณะทํางานฯ/ นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

 

 

   บันทึกขอความ 

สวนราชการ  คณะทํางานการจัดการความรูในองคกรฯ องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

ที่  นม  97301/   วันที่      ธนัวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชญิรวมประชุมคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกร (KM)  องคการบรหิารสวน

ตําบลหวยบง 

เรยีน  คณะทํางานฯ 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ท่ี      /2558   ลงวันท่ี      ตุลาคม  2558  

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ซึ่ง

ท า น ไ ด รั บ แ ต ง ตั้ ง 

ใหเปนคณะทํางาน  ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง  จึงขอเชิญทานรวมประชุมกําหนดแนวทางและกิจกรรมใน
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การดําเนินการการจัดการความรูในองคกร ประจําป  2559   ในวันท่ี     ธันวาคม  2558  ณ หอง

ประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ตั้งแตเวลา  13.00  น.  เปนตนไป 
 

จึงแจงมาเพื่อเขารวมประชุมตามวันและเวลาที่กําหนดดังกลาว 

 

 

                                      (ลงชื่อ) 

      (นายเจรญิ  บัวหลวงงาม) 

 ประธานคณะทํางานฯ/ นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

สําเนาแจกจาย 
 

1. ปลัด อบต................................................................................................................ 

2. ผอ.กองคลัง............................................................................................................. 

3. หน.สํานักปลัด........................................................................................................ 

4. ผอ.กองชาง............................................................................................................. 

5. ผอ.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม.............................................................. 

6. ผอ.กองสงเสรมิการเกษตร..................................................................................... 

7. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม...................................................................... 

8. นักทรัพยากรบุคคล............................................................................................... 

 

รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร (KM) 

คร้ังท่ี 1/2558 

วันท่ี     ธันวาคม  2558  เวลา  13.00 น.  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   

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

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ 

1 นายเจรญิ  บวัหลวงงาม ประธานคณะทํางาน เจรญิ  บัวหลวงงาม 

2 นางสาวจีระประภา  เฉลมิ

ชาติ 

คณะทํางาน จีระประภา  เฉลมิชาติ 

3 นางสาวนารถฤทัย  ภักดจีอ คณะทํางาน นารถฤทัย  ภักดจีอหอ 
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หอ 

4 นางสาวศิรรัิฐ  ลําขุนทด คณะทํางาน ศิรรัิฐ  ลําขุนทด 

5 นายพิทักษพงษ  พงษศิริ คณะทํางาน พทัิกษพงษ  พงษศิริ 

6 นายประเสรฐิ  กวกขุนทด คณะทํางาน ประเสรฐิ  กวกขุนทด 

7 นายไพรัช  วโิรจน คณะทํางาน ไพรัช  วโิรจน 

8 นางสาววัชรพีร  โทขุนทด เลขานุการคณะทํางาน วัชรพีร  โทขุนทด 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. เมื่อที่ประชุมพรอมแลวกระผมขอเปดการประชุมตามวาระการประชุม

ครับ 

ระเบยีบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ท่ี      /2558  ลงวันท่ี      ธันวาคม  2558  

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ซึ่ง

คณะกรรมการประกอบดวย  

 1.1  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประธานกรรมการ 

 1.2  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   กรรมการ 

1.3  หัวหนาสวนราชการองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง กรรมการ 

1.4  นักทรัพยากรบุคคลองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง กรรมการ/และ

เลขานุการ   

  คณะทํางานมีหนาท่ีดังน้ี 

2.1  ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

2.2  จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 

2.3  ดําเนินการและตดิตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

2.4  พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 

2.5  ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ 

 

 

ในป พ.ศ.  2558 - 2559  คณะทํางานจัดการความรูในองคกร (KM) องคการ

บรหิารสวนตําบล   หวยบง ไดดําเนินการจัดการความรู และรายงานผลการดําเนินงานใหประธาน

ทราบ เรยีบรอยแลว ดังน้ี 

1.1 การแตงเครื่องแบบพนักงานสวนทองถ่ิน 
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1.2 คูมอืการปฏบิัติงาน ธุรการและสารบรรณ 

1.3 การดําเนินกิจกรรม  5  ส. ในองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ที่แลวมาไดรับความสนใจและไดรับความรวมมือจากพนักงานสวน

เปนอยางด ี

ระเบยีบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผานมา       - ไมม ี-  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ผานมา      - ไมม ี  

ระเบยีบวาระท่ี 4  เรือ่งเสนอเพื่อพจิารณา 

ประธาน - สําหรับในปงบประมาณ 2559 น้ี เรายังไมมกีจิกรรม หรอืโครงการใด ๆ ที่จะ

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร ขององคการบรหิารสวนตําบลหวย

บง  ดังน้ัน ในวันน้ี จึงเชิญทุกทานที่เปนคณะกรรมการรวมประชุมพิจารณาโครงการ

และกจิกรรมที่จะดําเนินการครับ 

ปลัด อบต. - ครับ ที่แลวมาฝายเลขาก็ไดรายงานผลการดําเนินการที่แลวมาใหทานประธาน

ทราบแลว และ อบต.เราก็ไดดําเนินการเกี่ยวกับกจิกรรมเหลาน้ีมาตั้งแตป 2558 

ดังน้ันในปน้ี ผมเห็นควรใหสวนราชการ  หัวหนาสวนทุกสวนรวมกันพิจารณางานใน

สวนราชการของทานเองกอนเปนอันดับแรก แลวลงมต ิเพื่อพจิารณาคัดเลอืกรวมกัน

อกีคร้ังหน่ึงครับ 

ประธาน - ครับ ตามที่ปลัด อบต. เสนอก็ถือวาดีนะครับ ทุกสวนจะไดนําเสนอผลงานที่จะให

ทุกคนไดคัดเลอืกอกีคร้ัง  เริม่จาก  หน.สํานักงานปลัด 

หน.สํานักงานปลัด – สําหรับ การจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง ใน

ป 2559 สํานักงานปลัดขอเสนอการบรหิารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง คะ  สบืเน่ืองจาก  การตรวจ

โบนัสในปตอไปจากน้ี  ตามมติท่ีิ 4 มติดิานการพัฒนาองคกร กําหนดใหตรวจ

กจิกรรมเหลาน้ี ท้ังหมด  ดังน้ันเพื่อเปนการเตรยีมการอกีวธิหีน่ึงดวย สํานักงานปลัด

จึงเสนอเรื่องดังกลาวคะ  ประกอบกับ อกีประการหน่ึง ฝายเลขา ซึ่งทําหนาที่

รับผิดชอบในงาน KM และงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัด อยูแลว มคีวามรู

ความสามารถและรับผดิชอบอยูแลว ก็จะสามารถถายทอดงานมาไดอยางดีคะ 

ประธาน - เชญิสวนการคลังครับ 

ผอ.กองคลัง  - สําหรับกองคลัง ขอเสนอเรื่องการตรวจงานจาง และการทําหนาที่คณะกรรมการ

ตรวจการจางคะ เน่ืองจากวา ปจจุบัน ขาราชการมหีนาที่นอกเหนือจากงานประจํา

แลว ยังตองทําหนาที่เปนคณะกรรมการดังกลาวดวยคะ 
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ประธาน  - เชญิกองชาง  ครับ 

รักษาผอ.กองชาง- สําหรับกองชาง ขอเสนองานเกี่ยวการใหบริการขอติดตั้งไฟฟากับประชาชน 

ครับ  จริง ๆ แลว งานของกองชาง เปนงานสายงานชางที่คอนขางจะเขาใจยากอยู

พอสมควรจึงยากที่จะสามารถทํางานในรูปแบบ การจัดการความรูในองคกร เพือ่ให

ทุกทานทราบได ครับ 

ประธาน - เชญิ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ครับ 

ผอ.กองสธฯ - คะ สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมขอเสนอ งานเกี่ยวกับการใหบรกิารดาน

สาธารณสุข ในสถานีอนามัยใหบรกิารดานสุขภาพสําหรับคนในพื้นที่อยูแลว ดังน้ัน

เพื่อเปนการประชาสัมพันธอกีทางหน่ึง และใหประชาชนเขาถึงชองทางของการ

ใหบรกิารดวยคะ 

ประธาน  - เชญิ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ครับ 

ผอ.กองการศึกษา- กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเสนองานเกี่ยวกบัการจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กครับ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กของ อบต.เรารับ 

ประธาน  - เชญิ กองสงเสรมิการเกษตร  ครับ 

รักษาสงเสรมิฯ ครับ  ผมขอเสนอเกี่ยวกบัการสงเสรมิอาชีพใหกับเกษตรกรในพื้นที่ตําบลหวยบง 

ประธาน - ในเมื่อกองสวนราชการตาง ๆ ไดเสนอเรยีบรอยแลว ตอไปเราจะลงมตเิพื่อ

คัดเลอืก งานที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร ของ อบต.เรา ครับ 

ใหเลขาสรุปงานที่แตละกองเลอืกไวอกีคร้ังครับ 

เลขา - คะ งานที่แตละกองจะนํามาเปนตัวเลอืกใหกับคณะทํางานไดพิจารณาคัดเลอืก

รวมกันมดีังน้ีคะ 

1. สํานักงานปลดั การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบรหิาร

สวนตําบล 

2. กองคลัง      การปฏบิัตหินาที่คณะกรรมการตรวจการจาง 

3. กองชาง     การขอตดิตั้งไฟฟาของประชาชน 

4. กองสาธารณสุขฯ การใหบรกิารสาธารณสุข ในสถานีอนามัยในพื้นท่ีตําบลหวย

บง 

5. กองการศึกษาฯ การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หวยบง 
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6. กองสงเสรมิการเกษตร  การพัฒนาการสงเสรมิอาชพีใหกับเกษตรในพื้นที่ตําบล

หวยบง 

ประธาน - ลําดับตอไป ขอใหแตละคนเลอืกลงมต ิคัดเลอืกครับ และ ใหเลขาสรุปคะแนนครับ 
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เลขา  - ผลการลงมตขิองคณะทํางานเปนดังน้ีครับ 

งาน คะแนน หมายเหตุ 

1. การบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหาร

สวนตําบล 

2. การปฏบิัตหินาท่ีคณะกรรมการตรวจการจาง 

3. การขอตดิตั้งไฟฟาของประชาชน 

4. การใหบรกิารสาธารณสุข ในสถานีอนามัยหวยบง 

5. การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หวยบง 

6. การพัฒนาการสงเสรมิอาชพีใหกับเกษตรในพื้นที่ตําบลหวยบง 

 

     4 

3 

3 

3 

3 

3 

ลําดับ 1 

 

มตทิี่ประชุมมมีตเิลอืก การบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง     เปนงานที่จะใชในการจัดการความรูในองคกรในองคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง ในปงบประมาณ  2559 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  - ไมมี – 

ประธาน  - เรื่องอื่น ๆ มทีานใดเสนอเรื่องอะไรบางครับถาไมมผีมขอปดการประชุม 

เลกิประชุม เวลา  15.00 น. 

 

 

      (ลงชื่อ)                               ผูจดรายงาน

การประชุม 

                   (นางสาววัชรีพร  โทขุนทด) 

                                                 เลขานุการคณะทํางาน 

 

 

      (ลงชื่อ)                                            ผูตรวจ

รายงานการประชุม 

       (นายเจรญิ  บัวหลวงงาม) 

                                                   ประธานคณะทํางาน 
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   รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร (KM) 

คร้ังท่ี  1/2558 

วันท่ี       ธันวาคม  2558  เวลา  13.00 น.  

ณ  หอประชุมอเนกประสงคองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  

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

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ 

1 นายเจรญิ  บัวหลวงงาม ประธานคณะทํางาน  

2 นางสาวจีระประภา  เฉลมิ

ชาติ 

คณะทํางาน  

3 นางสาวนารถฤทัย  ภักดจีอ

หอ 

คณะทํางาน  

4 นางสาวศิรรัิฐ  ลําขุนทด คณะทํางาน  

5 นายพิทักษพงษ  พงษศิริ คณะทํางาน  

6 นายประเสรฐิ  กวกขุนทด คณะทํางาน  

7 นายไพรัช  วโิรจน คณะทํางาน  

8 นางสาววัชรพีร  โทขุนทด เลขานุการคณะทํางาน  
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