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  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมทอ้งถ่ินให้

มีความเขม้แขง็ในทุกดา้น เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงเป็น

ภารกิจท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมการดาํเนินการในหลายดา้น โดยเฉพาะการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหน่ึงท่ีจะขาดการพฒันาไม่ได ้และถือเป็นกลไกสาํคญัในการผลกัดนั

ยทุธศาสตร์และพนัธกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ และถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหภ้ารกิจขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ตามวตัถุประสงคท่ี์วางเอาไว ้

 

เพื่อใหก้ารบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง  องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ไดจ้ดัทาํแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ลาํคอหงษข้ึ์น โดยไดด้าํเนินการตามกรอบมาตรฐานความสาํเร็จ 5 ดา้น ท่ีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนด 

ไดแ้ก่  

1.ความสอดคลอ้งเชิงกลยทุธ์  

2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

4.ความพร้อมรับผดิชอบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล              

5.คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทาํงาน และหลกัเกณฑก์ารพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ( Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ

กบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ   ดงันั้นเพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล ลาํคอหงษ์ มีแผนกลยทุธ์การ

บริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไดด้าํเนินการจดัทาํแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคล โดยมุ่งเนน้ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนด

แนวทางและประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ จะนาํแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่ีไดรั้บการจดัทาํ เพื่อเป้าหมายสาํคญัในการผลกัดนั พฒันาทรัพยากรบุคคลเพือ่ “เป็นองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลท่ีมีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาตาํบลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื”  

 

คณะทาํงานการจดัการความรู้ในองคก์ร KM 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์ 

 

คาํนํา 
 



~ 4 ~ 

 

 

วสัิยทศัน์   พนัธกจิ   ประเด็นยุทธศาสตร์      เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ลาํคอหงษ์  

• วสัิยทศัน์ 

• มุ่งพฒันาเพื่อ “เป็นตาํบลพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีใหป้ระชาชน  เพื่อความเป็นเลิศ  พร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน ” 

• พนัธกจิ 

1 พฒันาตาํบลลาํคอหงษใ์หเ้ป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง 

2 ส่งเสริมการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ระดบั ระดบัจงัหวดัและ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอบสนองความตอ้งการของประชาชนภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

3 บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทอ้งถ่ินใหท้าํงานอยา่งมืออาชีพ                                                                                                     

4 ส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษใ์หส้ามารถส่ง

มอบบริการสาธารณะใหป้ระชาชนไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน  

• ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ 8 เป้าประสงค ์และ 14 กลยทุธ์ 

ดงัน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตําบล      

ลาํคอหงษ์ ให้มสีมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิด 

ผลสัมฤทธ์ิตามหลกัการบริหารกิจการ 

บา้นเมืองท่ีดี 

1.1  พฒันาการบริหารจดัการตามหลกัเกณฑ์ 

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

1.2  ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของ อบต.  

อยา่งเป็นระบบ 

1.3  นาํการจดัการความรู้มาใชใ้นการพฒันาองคก์ร 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2.  บุคลากร อบต. มีความเป็นมืออาชีพและ 

มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

2.1  พฒันาสมรรถนะบุคลากร อบต. ใหมี้ขีด

ความสามารถสนองตอบต่อยทุธศาสตร์ จงัหวดั  

บทท่ี 1 

บททัว่ไป 
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2.2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร อบต.  

3.  อบต. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือ 

ต่อการปฏิบติังาน 

3.1  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ 

อบต. สาํหรับใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานตาม

ภารกิจของ อบต. 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การเพิม่ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการพฒันาตําบล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  อบต. มีการบริหารจดัการท่ีดีและมีการ

ใหบ้ริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน 

1.1  ส่งเสริมการบริหารจดัการของ อบต. ตาม

หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี.  

1.2  พฒันาศกัยภาพของ อบต. ใหส้ามารถ

สนองตอบยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

1.3  ศึกษา  วจิยั และติดตามประเมินผลเพ่ือพฒันา อบต. 

2.  อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการ

งบประมาณ การเงิน การคลงัใหส้ามารถพึ่งพา

ตนเอง 

2.1  พฒันาระบบการบริหารจดัการงบประมาณ

การเงิน การคลงั ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

3.  บุคลากรของ อบต. มีศกัยภาพในการ

ปฏิบติังาน 

3.1  พฒันาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให้

สามารถส่งมอบบริการสาธารณะไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพฒันาระบบการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. อบต. สามารถใชภ้าคีเครือข่ายใหเ้ขา้ร่วมเป็น

หุน้ส่วนการพฒันาตาํบลลาํคอหงษ ์

1.1  สร้างกลไกใหภ้าคีเครือข่ายการพฒันาเขา้มา

มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของ อบต. 

1.2  เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร 

อบต. และการสร้างและใชภ้าคีเครือข่าย  

2.  อบต. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากประชาชน 2.1  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกถึงผลงานท่ี

โดดเด่นของ อบต. 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ไดจ้ดัทาํแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

กรอบมาตรฐานความสาํเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   ซ่ึงกรอบมาตรฐาน 

ดงักล่าว ประกอบดว้ย 

       มิติท่ี 1  ความสอดคลอ้งเชิงยทุธศาสตร์  

       มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

       มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

       มิติท่ี 4  ความพร้อมรับผดิดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  

       มิติท่ี 5  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทาํงาน  

 

        มิติที ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การท่ีส่วนราชการมีแนวทางและ

วธีิการบริหารทรัพยากรบุคคลดงัต่อไปน้ี 

   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งและสนบัสนุนให ้อบต. บรรลุพนัธกิจเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

   2) มีการวางแผนและบริหารกาํลงัคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 

“กาํลงัคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลุภารกิจและความจาํเป็นของส่วน

ราชการ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มีการวเิคราะห์สภาพกาํลงัคน ( Workforce Analysis) สามารถระบุ

ช่องวา่งดา้นความตอ้งการกาํลงัคนและมีแผนเพื่อลดช่องวา่งดงักล่าว  

   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

ดึงดูด ใหไ้ดม้าพฒันาและรักษาไวซ่ึ้งกลุ่มขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานท่ีมีทกัษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึง

จาํเป็นต่อความคงอยูแ่ละขีดความสามารถในการแข่งขนัของส่วนราชการ (Talent Management)   

   4) มีแผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดบั รวมทั้งมีแผนการสร้างความ

ต่อเน่ืองในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากน้ียงัรวมถึงการท่ีผูน้าํปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ

สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัขา้ราชการและผูป้ฏิบติังาน ทั้งในเร่ืองของผลการปฏิบติังานและพฤติกรรม

ในการทาํงาน 

 

        มิติที ่2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Operational 

Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ( HR 

Transactional Activities) มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

บทท่ี 2 

การจดัทาํแผนกลยทุธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคลตามกรอบมาตรฐาน

ความสาํเรจ็ด้านการบริหารทรพัยากรบคุคล  (HR Scorecard) 
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      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การ

สรรหาคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพฒันา การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง การโยกยา้ย และกิจกรรม

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตอ้งและทนัเวลา (Accuracy and Timeliness)   

      2) มีระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอ้ง เท่ียงตรง 

ทนัสมยั และนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการไดจ้ริง 

      3) สัดส่วนค่าใชจ่้ายสาํหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะทอ้นผลิตภาพของบุคลากร ( HR 

Productivity) ตลอดจนความคุม้ค่า (Value for Money)   

    4) มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 

         มิติที ่3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส่วนราชการก่อใหเ้กิดผลดงัต่อไปน้ี   

    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการและ

ผูป้ฏิบติังานซ่ึงจาํเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พนัธกิจของส่วนราชการ  

    2) ความพึงพอใจของขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน ต่อนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

    3) การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมใหมี้

การแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลและความรู้ ( Development and Knowledge Management) เพื่อพฒันา

ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานใหมี้ทกัษะและสมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมาย

ของส่วนราชการ  

    4) มีระบบการบริหารผลงาน ( Performance Management) ท่ีเนน้ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและความคุม้ค่า มีระบบหรือวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถจาํแนกความ

แตกต่างและจดัลาํดบัผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานซ่ึงเรียกช่ืออ่ืนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากน้ี ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจถึงความเช่ือมโยง

ระหวา่งผลการปฏิบติังานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกบัความสาํเร็จหรือผลงานของส่วน

ราชการ 

        มิติที ่4 ความพร้อมรับผดิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การท่ีส่วน

ราชการจะตอ้ง 
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    1) รับผดิชอบต่อการตดัสินใจและผลของการตดัสินใจดา้นการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนการดาํเนินการดา้นวนิยั โดยคาํนึงถึงหลกัความสามารถและผลงาน หลกัคุณธรรม 

หลกันิติธรรม และหลกัสิทธิมนุษยชน   

    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ีจะตอ้ง

กาํหนดใหค้วามพร้อมรับผดิดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูใ่นทุกกิจกรรมดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

    

        มิติที ่5 คุณภาพชีวติและความสมดุลระหว่างชีวติกบัการทาํงาน หมายถึง 

การท่ีส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติ

ของขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐ ดงัน้ี 

     1) ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ระบบงาน และบรรยากาศการทาํงาน ตลอดจนมีการนาํเทคโนโลยกีารส่ือสารเขา้มาใชใ้นการบริหาร

ราชการและการใหบ้ริการแก่ประชาชน ซ่ึงจะส่งเสริมใหข้า้ราชการและผูป้ฏิบติังานไดใ้ชศ้กัยภาพ

อยา่งเตม็ท่ี โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใชชี้วติส่วนตวั  

     2) มีการจดัสวสัดิการและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาค

บงัคบัตามกฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการ  

      3) มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กบั

ขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน และใหร้ะหวา่งขา้ราชการ และผูป้ฏิบติังานดว้ยกนัเอง และให้

กาํลงัคนมีความพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนส่วนราชการใหพ้ฒันาไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีตอ้งการ  

      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีจะช่วยทาํใหส่้วนราชการใชใ้นการประเมินตนเองวา่มีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ

ดาํเนินงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลอ้งกบัมิติในการประเมินดงักล่าวอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด หากยงัไม่มีการดาํเนินการตามมิติการประเมิน

ดงักล่าว หรือมีในระดบันอ้ยแลว้ ส่วนราชการจะตอ้งมีการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ใหส้อดคลอ้งกบัมิติการประเมินดงักล่าว และเป็นการยกระดบัประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

ปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละกรอบมาตรฐานความสาํเร็จทั้ง 5 มิติ 
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 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ดาํเนินการจดัทาํแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคล ดงัน้ี  

1. แต่งตั้งคณะทาํงาน 

เน่ืองดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานการจดัการความรู้ในองคก์ร 

KM  ตามคาํสั่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ ท่ี .652/2562  เม่ือ 27 ธนัวาคม  2562 ซ่ึง

คณะทาํงานประกอบดว้ย 

ดงันั้นเพื่อใหก้ารดาํเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงคจึ์งขอแต่งตั้ง คณะทาํงาน

ดาํเนินการจดัการองคค์วามรู้ในองคก์ร ดงัน้ี 

 1.  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ ประธานกรรมการ  

 2.  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ กรรมการ 

3.  หวัหนา้ส่วนราชการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์กรรมการ 

4.  บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ กรรมการ/และเลขาฯ  
 

  คณะทาํงานมีหน้าทีด่ังนี้ 

1. ดาํเนินการจดัทาํแนวทางการจดัความรู้ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์  

2. จดัทาํแผนจดัความรู้ในองคก์ร 

3. ดาํเนินการและติดตามความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานตามแผนงาน 

4. พฒันา ปรับปรุงแกไ้ข และสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม 

5. ประชาสัมพนัธ์การจดัความรู้ในองคก์รและดาํเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

2. ประชุมคณะทาํงาน 

แผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ ทั้งหมด ดงันั้นในการปรับปรุงแผนกลยทุธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล   จึงไดมี้การประชุมคณะทาํงาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดาํเนินการ การ

ปฏิบติัตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการตาม

แผนท่ีผา่นมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความกา้วหนา้ใน

การทาํงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของ

บุคลากร ซ่ึงจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะทาํใหบ้รรลุถึงวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

บทท่ี 3 

ขัน้ตอนจดัทาํแผนกลยทุธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคล 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์ 
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3.  คณะทาํงานฯ ได้กาํหนดข้ันตอนในการจัดทาํแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

แนวทาง โดยมีขอ้สรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดงัน้ี 

3.1 การวเิคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็น 

ยทุธศาสตร์ และศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสียและผูเ้ก่ียวขอ้ง

การประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแขง็ จุดอ่อน ประเด็นยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากร

บุคคล ผลการวเิคราะห์ส่วนต่างระหวา่งความสาํคญัของประเด็นทิศทางความตอ้งการกบัผลการ

ปฏิบติังานดา้น HR และการวเิคราะห์แรงเสริม-แรงตา้นของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ ตามแผนกล

ยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.2  การกาํหนดประเด็นยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหค้รอบคลุมการ 

บรรลุเป้าหมาย และจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นยทุธศาสตร์  

3.3  การกาํหนดเป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและตวัช้ีวดั 

ผลการปฏิบติังานของแต่ละเป้าประสงค ์

3.4  การจดัทาํรายละเอียดแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจดัทาํ 

แผนงาน/โครงการรองรับ 

                     3.5 การขออนุมติัแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.   

       3.6  การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

แผนงาน/โครงการ ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัช่วงเวลาและปีงบประมาณ  

                     3.7  การดาํเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบติังานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้

เกิดการปรับปรุงการดาํเนินการคร้ังต่อ ๆ ไป  

 

 4.  การดําเนินการตามข้ันตอนทีก่าํหนดไว้  

              4.1  คณะทาํงานฯ ไดว้เิคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผน พฒันา   ซ่ึงได้

กาํหนดวสิัยทศัน์ให้ องคก์ร ปกครองทอ้งถ่ินเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และมีพนัธกิจประการหน่ึงคือ 

พฒันา   ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง จึงทาํใหเ้ห็นทิศทางของการพฒันาท่ีจะตอ้งมีการจดั

ระบบงานใหมี้ระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นธรรม มีการ

พฒันาบุคลากรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยการนาํการจดัการความรู้ ( KM) มาใชใ้น

การพฒันาองคก์ร รวมถึงมีการนาํเทคโนโลยมีาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นเพื่อใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินบรรลุถึงความสาํเร็จ จึงตอ้งมีการจดัระบบการ

บริหารงานบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองคก์รท่ีมีความสามารถตามวสิัยทศัน์ดงักล่าว 

คณะทาํงานฯ ไดน้าํผลการศึกษาการระดมความ คิดเห็นของผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้ง จาก
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การสัมมนาเชิงปฏิบติัการการจดัทาํแผนกลยทุธ์  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นขอ้มูล

ประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นดงักล่าวประกอบดว้ย 

4.1.1  การวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน ประเด็นทา้ทายของการบริหารทรัพยากร 

บุคคลและการวเิคราะห์ทิศทางความคาดหวงัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลลาํคอหงษ ์ในภายภาคหนา้  ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ( Stakeholder) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

 

 

 
 

1.1 ด้านกระบวนงาน  

1 นาํเอาระบบ IT เขา้มาช่วยในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่น KM การจดัเก็บขอ้มูล การฝึกอบรม

บุคลากร หรือความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานทาํใหส้ามารถทาํงานทดแทนกนัได ้

2 มีประมวลคาํถาม -คาํตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทาํให้ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษไ์ม่ตอ้งเสียเวลาในการตอบปัญหา 

3 การออกระเบียบตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน วธีิปฏิบติัชดัเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ช้ีแจงให ้

สาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัเขา้ถึงหลกัระเบียบตามเจตนารมณ์ของผูอ้อกระเบียบนั้นๆ อยา่งแทจ้ริง เพื่อท่ีจะ

ถ่ายทอดใหก้บัผูป้ฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริงดว้ย 

4 การออกระเบียบตอ้งใหมี้การระดมสมอง ของหน่วยงานผูป้ฏิบติัไม่คิดคนเดียว ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  

5 ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการทาํงานและบรูณาการกบัทุกภาคส่วน 

6 จดัระบบการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นวชิาการและเทคโนโลย ี

7 มีระบบฐานขอ้มูลในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั และเพียงพอ 

8 กระจายอาํนาจดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ความคล่องตวัในการปฏิบติังานมากข้ึน 

9 สร้างเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพขา้ราชการท่ีชดัเจน 

10 ลดขั้นตอนการทาํงานใหมี้ความรวดเร็ว กระชบั ถูกตอ้ง 

11 กระจายอาํนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละระดบัมากข้ึน 

12 ส่งเสริมให้พนกังานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตวัแทนของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ ไดใ้น

ทุกดา้น ทุกกิจกรรม  

13 มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได ้

14 มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเนน้ระบบคุณธรรม เช่น การคดัเลือกคนเขา้รับการฝึกอบรม   ในหลกัสูตร

ต่างๆ การคดัเลือกคนเขา้สู่ตาํแหน่ง 

15 กระบวนงานมีความชดัเจน และสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. เป้าหมายสงูสดุหรือผลสมัฤทธ์ิท่ีสาํคญัท่ีองคก์รต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร 
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16 ขา้ราชการเขา้ใจบทบาทความเช่ือมโยงกระบวนงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนงานตนเอง 

17 ปริมาณคนตอ้งเหมาะสมกบัปริมาณงาน 

18 มีระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจ   และบริหาร

ราชการไดอ้ยา่งชดัเจน รวดเร็ว 

 

1.2 ด้านบุคลากร 

1  พฒันาใหบุ้คลากรมีคุณสมบติั 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

           เก่ง =  มีความรู้เป็นท่ียอมรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วนราชการอ่ืน มีความ สามารถ 

มีทกัษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นท่ียอมรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วน ราชการอ่ืน 

            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผดิชอบ   

            สุข =   ใชชี้วติอยา่งพอเพียงเป็นตวัอยา่งแก่บุคคลอ่ืน ๆ ในสาํนกังาน 

2 บุคลากรตอ้งมีความรู้ ความชาํนาญ และเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก

ระดบัจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการนาํ IT เขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน 

3 บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์ระเบียบ และวธีิการปฏิบติังานใหแ้ก่

บุคคลอ่ืน ๆ ได ้

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

5 เพิ่มขวญักาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร ในการปฏิบติังานตามภารกิจ  ในดา้นต่างๆ เช่น สวสัดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ 

ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

6 จดัหาทรัพยากรในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรอยา่งเพียงพอ 

7 เพิ่มบุคลากรท่ีมีทกัษะเฉพาะดา้น 

8 บุคลากรมีการใหบ้ริการท่ีดีกบัผูท่ี้มาติดต่อ และเป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9 บุคลากรมีความหลากหลายในดา้นประสบการณ์  

10 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

11 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 

12 บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปล่ียนแปลง 

13 ยดึระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

 

1.3 ด้านทรัพยากร 

1 มีการพฒันา IT ท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2 นาํเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาปรับใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 

3 มีการจดัสรรสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจอยา่งเพียงพอและทนัสมยั 
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ใหท้ั้งระดบัจงัหวดั อาํเภอ โดยคาํนึงถึงสภาพพื้นท่ีในการปฏิบติังาน 

4 สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศใหมี้ความทนัสมยัและทาํใหก้ารเขา้ถึงสารสนเทศทาํไดง่้ายและ     

เท่าเทียมกนั เพื่อประหยดัทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 

5 นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อลดปริมาณการใชว้สัดุครุภณัฑ ์

 

1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  

 • องค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ ยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล)  ในการ

บริหารงาน 

2 สามารถใหบ้ริการสาธารณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อยา่งแทจ้ริง 

3 บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยดั และคุม้ค่า 

4 สามารถใหบ้ริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 

5 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์จะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

6 มีระบบการเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร/บุคลากรทอ้งถ่ินใหเ้ป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ 

ในการพฒันาตาํบลลาํคอหงษ ์

7 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์รับฟัง และนาํความคิดเห็นของประชาชนมาใชใ้นการดาํเนินงาน 

 

 • ประชาชน 

1 ประชาชนใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสาํนึก และการเขา้ร่วมในการดาํเนินงาน    ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์

2 ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ทาํใหก้ารปฏิบติังานของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

ลาํคอหงษ ์ทาํงานไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

3 ประชาชนตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

ลาํคอหงษ ์
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จุดแข็งหรือส่ิงทีด่ีทีอ่งค์กรมีอยู่ 

1 บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์  การเงิน  การคลงั  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศ

งาน 

2 การเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน ใหแ้ก่

ประชาชน 

3 มีสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ินใหค้วามรู้แก่ขา้ราชการกรมและพนกังานทอ้งถ่ิน และเป็นท่ี 

ยอมรับจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4 มีเครือข่ายการปฏิบติังานครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ 

5 มีขอ้ระเบียบกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน 

6 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากร 

7 มีการพฒันาความรู้ของบุคลากรในหลายๆดา้น เช่น การศึกษาอบรมในหลกัสูตรต่างๆ การให้

ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 

8 เป็นหน่วยงานท่ีมีพื้นฐานการทาํงานท่ีดี มีวฒันธรรมการทาํงานท่ีสร้างสรรค ์สามารถสร้างความ

เปล่ียนแปลงใหก้บัองคก์รได ้

9 มีขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกวา่หน่วยงานอ่ืน 

10 ขา้ราชการมีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทาํงานไดห้ลายตาํแหน่ง 

 

ส่ิงทีมุ่่งเน้น 

1 การเป็นองคก์รหลกัในการส่งเสริมพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2 เป็นหน่วยงานท่ีค่อนขา้งมีความคล่องตวัสูง เป็นองคก์รขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปล่ียน 

3 มีการนาํระบบไอทีมาเช่ือมโยงเครือข่ายทัว่ประเทศ 

 

    

 

 

 

1 การส่งเสริมการจดัการความรู้ขององคก์ร 

2 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทาํงานทดแทนกนัได ้

3 สร้างผูบ้ริหารทุกระดบัใหเ้ป็นผูน้าํในการบริหารเปล่ียนแปลง รวมทั้งปรับเปล่ียนทศันคติ  

2.อะไรบ้างท่ีเป็นจดุแขง็หรือส่ิงท่ีดีท่ีองคก์รมีอยู่และอยากรกัษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดีย่ิงๆ ขึ้น  
 

3. อะไรบ้างท่ีเป็นส่ิงท้าทายหรือส่ิงท่ีต้องปรบัปรงุเพ่ือให้การบริหารงานขององคก์รประสบ

ผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายสงูสดุท่ีคาดหวงั 
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วสิัยทศัน์ ของบุคลากรในองคก์รใหพ้ร้อมรับต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง 

4 พฒันาความรู้เฉพาะดา้นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

5 การสร้างองคก์รให ้“จ๋ิวแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหมี้คุณภาพ 

6 การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลใหค้รอบคลุมและง่ายต่อการเขา้ถึงและ      การ

นาํไปใชป้ระโยชน์ 

7 บุคลากรทุกระดบั มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

8 มีการพฒันาขา้ราชการอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปในยคุโลกาภิวฒัน์ 

9 การสร้าง Service Mind ใหบุ้คลากร “ยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจใหบ้ริการ ประสานประโยชน์” 

10 สร้างและพฒันาขา้ราชการใหมี้ความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 

11 สร้างจิตสาํนึกใหข้า้ราชการในทุกระดบัเป็นขา้ราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

12 จดัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหก้บับุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทาํงาน 

13 บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีไดรั้บ 

 

 

 

 

 

1 ยดึหลกัสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 

2 พฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหมี้การปรับเปล่ียนวฒันธรรมการทาํงาน 

3 ผลกัดนัใหเ้กิดบรรยากาศการทาํงานในลกัษณะ Leaning Organization โดยใชร้ะบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 

4 มีการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลผา่นช่องทางต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

และเป็นปัจจุบนั 

5 มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลสมยัใหม่    

ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

6 มีการจดัทาํฐานขอ้มูลบุคคลท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั โดยท่ีขา้ราชการสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้

ดว้ยตนเองผา่นเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 

7 การกาํหนดเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ  ควรมีความชดัเจนโดยกาํหนดแผนไวล่้วงหนา้ 

8 สร้างขวญักาํลงัใจ สวสัดิการ ค่าตอบแทน การเล่ือนตาํแหน่ง การแต่งตั้ง (ยา้ย) การอบรมศึกษาดูงาน 

9 มีการกาํหนดเส้นทางความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน เพื่อสร้างหลกัประกนัและแรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากร 

10 สร้างผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูน้าํในการบริหารเปล่ียนแปลง 

11 การรักษาคนในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพใหอ้ยูก่บัหน่วยงาน (Retention) 

4. อะไรท่ีหน่วยงานบริหารทรพัยากรบคุคลควรจะทาํ แต่ไม่ได้ทาํในช่วงท่ีผา่นมาหรือท่าน  

   คาดหวงัให้หน่วยบริหารทรพัยากรบคุคลสนับสนุน  
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12 การปรับปรุงเร่ืองสวสัดิการ  เช่น  เร่ืองเงินโบนสั 

13 มีแผนในการพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสมรรถนะ (competency) อยา่งชดัเจนและเพียงพอ 

14 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
        

4.1.2  จากการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ประเด็นทา้ทาย ความคาดหวงัแลว้จึงไดก้าํหนด

ประเด็นยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

 
 

ลาํดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1 การสร้างการตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพฒันาตนเองสู่ความเป็น

เลิศ 

2 การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 

3 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

4 พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

5 การพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

6 การส่งเสริมคุณภาพชีวติขา้ราชการ 

7 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรใหเ้หมาะสมกบัหลกัสมรรถนะ 

8 การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

9 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นเศรษฐกิจฐานรากและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  อยา่งเป็น

ระบบและต่อเน่ือง 

10 การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

11 การพฒันาศูนยช่์วยเหลือวชิาการใหเ้ป็นศูนยก์ารบริหารจดัการความรู้ 

12 การวางแผนอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

13 การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว ้

14 การพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหต้รงกบัสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่ง 

16 พฒันาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจาํเป็น

ในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

17 กาํหนดระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิปฏิบติัแนวทางในการดาํเนินงานใหช้ดัเจน 

18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทาํงานขององคก์รโดยเนน้การทาํงานเป็น

ทีม และการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ลาํดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

19 พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุ้คลากรมีสมรรถนะตรงกบัภารกิจ 

20 พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

21 สร้างระบบ Logistic เพื่อใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

22 สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดาํเนินการตามมาตรฐานการจดับริการ

สาธารณะ 

23 พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในระบบการบริหารราชการของ กรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหม่ใหมี้สมรรถนะตรงกบังานใน

หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบและงานภารกิจอยา่งมืออาชีพ 

24 พฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานทั้งในส่วนของเคร่ืองมือ วธีิการ และ            

ผูป้ระเมิน เพือ่ใหส้ามารถใหส่ิ้งตอบแทนตามผลการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง      

25 กาํหนด วธีิการ วธีิปฏิบติั แนวทางในการดาํเนินงานใหช้ดัเจน 

26 สร้างสภาพแวดลอ้มต่อการปฏิบติังาน จดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก พฒันาระบบการ

ทาํงาน และบรรยากาศของการทาํงานแบบมีส่วนร่วม การทาํงานเป็นทีม การทาํงาน

อยา่งมีความสุข และงานบรรลุผล 

27 พฒันาหน่วยงานใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ บริหารจดัการความรู้ ( KM) คลงัขอ้มูล

ความรู้และนาํเทคโนโลยมีาใชส้ร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

28 การเพิ่มสวสัดิการแรงจูงใจใหเ้หมาะสม 

29 การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหท้าํงานแบบมีส่วนร่วม 

 

               ประกอบกบัขอ้มูลท่ีงานการเจา้หนา้ท่ี ไดด้าํเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบ้ริหาร

พนกังานส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ในการประชุมประจาํเดือน ซ่ึงผลการระดม

ความคิดเห็นมีประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกบัการระดมความคิดเห็นขา้งตน้  
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                             การวเิคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพือ่มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิทีต้่องการของ  

                                 ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาํหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามหวงัและสนบัสนุน 1. การจาํกดังบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคล 

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออาํนวยในการสร้าง 

    ความกา้วหนา้ 

3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.  

  4. มาตรการจาํกดักาํลงัคนภาครัฐ 

 5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้ทกัษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตาํแหน่ง 

 6. ขาดฐานขอ้มูลอตัรากาํลงัท่ีเป็นปัจจุบนั 

 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. จดัทาํฐานขอ้มลูอตัรากาํลงัใหเ้ป็นปัจจุบนั 1. จดัทาํแผนสร้างเส้นทางความกา้วหนา้ให้ 

   ชดัเจน (Career Path) 

 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเพื่อสร้าง 

   ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. จดัทาํฐานขอ้มลูบุคคลใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั 1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํฐานขอ้มูล 

   บุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสม  

   กบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนั 

2. ระดบัความสาํเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง  

    และอตัรากาํลงั 

3. จดัทาํแผนสร้างเส้นทางความกา้วหนา้ให ้  

   ชดัเจน (Career Path) 

3. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนสร้าง 

   เส้นทางความกา้วหนา้ 

4. จดัทาํรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ  

   สมรรถนะในการทาํงาน 

4. ร้อยละความสาํเร็จของการจดัทาํสมรรถนะ 

    ประจาํตาํแหน่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัให้เหมาะสมกบัภารกจิ 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญักบัการ 

   วางแผนอตัรากาํลงัและการปรับอตัรากาํลงั  

   ใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

1. ถูกจาํกดัดา้นอตัรากาํลงัจากการปรับปรุง 

    กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะยอมรับการ 

    เปล่ียนแปลง 

2. มีภารกิจเพิ่มข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 

   ภารกิจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 3. บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ โอน (ยา้ย)  

    ไปอยูอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือ 

    หน่วยงานท่ีมีความกา้วหนา้มากกวา่ 

 4. อตัรากาํลงัไม่เพียงพอกบัภารกิจและปริมาณ 

   งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. เพิ่มอตัรากาํลงัผูป้ฏิบติังานตามภารกิจการ   

   ถ่ายโอน 

1. จดัทาํและปรับปรุงแผนอตัรากาํลงัท่ีสอดคลอ้ง 

   กบัความเป็นจริงตามภารกิจหนา้ท่ี 

2. บริหารอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัให้ 

    เป็นไปตามกรอบท่ีกาํหนด 

2. จดัใหมี้กระบวนการสร้างและปรับวฒันธรรม 

   การทาํงานของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการ 

   บริหารราชการแนวใหม่ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. สร้างและปรับกระบวนทศัน์ วฒันธรรมในการ 

   ทาํงานของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการบริหาร 

   ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกบัภารกิจ 

1. ระดบัความสาํเร็จในการสร้างและปรับเปล่ียน 

    กระบวนทศัน์ วฒันธรรมในการทาํงานให้ 

    เหมาะสมกบัภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคลอ้งกบั 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 

    คาํนึงถึงวฒันธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการสรรหาและ 

     บรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหาร     

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคาํนึงถึง  วฒันธรรม

ความคิดของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

                                       ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.ผูบ้ริหารและบุคลากรของ สถ. ใหค้วามสาํคญั 1. บุคลากรขาดความรู้และทกัษะในการนาํไปใช ้

    ในการปฏิบติังาน 

2. มีการบริหารงานโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็น 

   เคร่ืองมือในการตดัสินใจ  

2. ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่ง 

    เพียงพอ 

 3. ตอ้งพึ่งพาระบบเทคโนโลยจีากภายนอก 

 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. ตอ้งพฒันาความรู้ทกัษะดา้น IT อยา่งเป็น 

   ระบบและต่อเน่ือง 

1. จดัทาํแผนงาน/โครงการเพื่อสนบัสนุนและ 

   ส่งเสริมตามความตอ้งการดา้น ITของบุคลากร 

2. ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่ง 

   เพียงพอ 

2. ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัและผลกัดนัใหเ้กิด  

   ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถนาํมาใช ้ 

   ประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

3. รัฐบาลตอ้งมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ 

   เทคโนโลยจีากภายนอก 

3. จดัทาํมาตรฐานของฐานขอ้มูลสารสนเทศให้ 

    ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

4. กาํหนดใหค้วามรู้ ความสามารถดา้น 

    เทคโนโลยแีละสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของ 

    สมรรถนะของทุกตาํแหน่ง 

4. การจดัทาํฐานขอ้มูลกลางในดา้นการ 

   บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ 

   ขอ้มูล 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. พฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT ของบุคลากร 

   กองการเจา้หนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 

    การพฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT  

2. จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ 

   ปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บการจดัทาํ 

    เป็นฐานขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

    ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวสัิยทศัน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร  

                                       ยุคใหม่ทีใ่ห้ความสําคัญกบับุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กบัประสิทธิภาพ 

                                       การปฏิบัติงาน 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มีโครงการฝึกอบรมสาํหรับผูบ้ริหารท่ี 

   หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก  

   รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1. ผูบ้ริหารบางส่วนท่ีเขา้รับการฝึกอบรมไม่ค่อย 

   ใหค้วามสาํคญักบัการอบรม เพื่อพฒันา  

   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบติั 

    ราชการโดยใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการ 

    ตามยทุธศาสตร์ของกรมฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  

2. หลกัสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/             

    ไม่ค่อยน่าสนใจ 

 3. ยงัไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพฒันา 

   ภาวะผูน้าํ วสิัยทศัน์ และพฤติกรรมของ 

   ผูบ้ริหารอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. จดัใหมี้ระบบการประเมินผลการพฒันาภาวะ 

   ผูน้าํการพฒันาภาวะผูน้าํ วสิัยทศัน์ อยา่งเป็น 

   ระบบและต่อเน่ือง 

1. พฒันากระบวนการ วธีิการเสริมสร้างผูน้าํใหมี้ 

   คุณลกัษณะของผูบ้ริหารยคุใหม่ 

2. จดัทาํมาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         

   เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํ 

   และผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

2. มีระบบประเมินผลผูบ้ริหารท่ีเขา้รับการ 

   ฝึกอบรมวา่มีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึนเพียงใด 

3. จดัการฝึกอบรมใหต้รงกบั Competency ท่ี 

   จาํเป็นและตอ้งการในการเป็นผูบ้ริหาร 

3. มีระบบการประเมินผูบ้ริหาร โดยใหผู้ท่ี้ 

    เก่ียวขอ้ง เช่น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน 

    ร่วมงานเป็นผูป้ระเมิน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํ มีวสิัยทศัน์  

    อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

1. ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการพฒันา 

2. จดัใหมี้ระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ    

   พฒันาภาวะผูน้าํและผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

2. จาํนวนบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการ 

   สอนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวติของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง 

                                       ท้องถิ่น  

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. รัฐบาลใหก้ารส่งเสริมโดยกาํหนดใหเ้ป็น 

    นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบติัของขา้ราชการในบางเร่ือง               

    ไม่เหมาะสมก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมกบั 

    ขา้ราชการ   

2. ผูบ้ริหารและบุคลากรใหค้วามสาํคญั 2. ปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการ 

 3. ขาดงบประมาณ 

 4. การจดัสวสัดิการไม่ตรงกบัความตอ้งการของ 

   ขา้ราชการ เน่ืองจากไม่มีการสาํรวจความ 

   ตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. วางแผนใชง้บประมาณเพื่อการส่งเสริม 

   คุณภาพชีวติขา้ราชการอยา่งประหยดัและมี 

   ประสิทธิภาพ  

1. สนบัสนุนงบประมาณเพิ่มข้ึน 

2. สร้างค่านิยมใหข้า้ราชการโดยนาํหลกัปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการ 

   ดาํรงชีวติ 

2. กาํหนดใหป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

   นโยบายเนน้หนกัใหน้าํไปปฏิบติัอยา่งเป็น 

   รูปธรรม 

3. สาํรวจความพึงพอใจ/ความตอ้งการของ 

   ขา้ราชการต่อการจดัสวสัดิการต่าง ๆ 

3. คณะทาํงานดา้นสวสัดิการขา้ราชการของกรม  

   ควรมีตวัแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผูบ้ริหาร 

    ระดบัสูงผูบ้ริหารสาํนกั/กอง ตวัแทนทอ้งถ่ิน 

     จงัหวดั เป็นตน้  

4. จดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของขา้ราชการให้ 

   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของขา้ราชการ  

   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6:  การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพือ่รักษาบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพสูง 

                                    ไว้กบัหน่วยงาน 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงของกรมส่งเสริม 

   การปกครองทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุน 

1. ความไม่ชดัเจนในความกา้วหนา้ของ 

   ขา้ราชการ เช่น การเปล่ียนสายงาน ระดบั 

   ตาํแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรทาํงานกบั 

   หน่วยงาน 

 2. การจดัสวสัดิการยงัไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

  3. ทศันคติเดิมๆ ของขา้ราชการท่ีวา่งานราชการ 

    มีค่าตอบแทนนอ้ย ไม่เหมาะสม จึงทาํให้ 

    อยากยา้ยไปสู่หน่วยงานท่ีค่าตอบแทนดีกวา่ 

 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. มีการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัท่ีต่อเน่ืองชดัเจน  

   และเกิดผลในทางปฏิบติั 

1. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความ 

    ต่อเน่ืองชดัเจน 

2. การจดังบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกบั 

   สวสัดิการใหมี้ความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ทาํระบบสร้างแรงจูงใจใหมี้ความชดัเจน และ 

    เป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

3. จดัหลกัสูตรในการพฒันาความรู้ใหต้รงกบัสาย 

   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อยา่ง 

   ต่อเน่ือง 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. จดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของบุคลากรให้ 

   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร  

   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอ 

1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนสวสัดิการ 

   บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้าํหลกัปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการทาํงานและ 

   ดาํรงชีวติ 

2. ระดบัความสาํเร็จในการส่งเสริมและสนบัสนุน 

    ใหน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น 

    การทาํงานและดาํรงชีวติ 



~ 24 ~ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการท่ีมีสมรรถนะ 

   สูง เช่น Talent Management 

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ  

    สามารถรักษาไวไ้ด ้

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหมี้ความ 

   ชดัเจนและเป็นรูปธรรม   

2. ระดบัความสาํเร็จของการสร้างระบบสร้าง 

    แรงจูงใจในการทาํงาน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7:  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม 

                                      การปกครองท้องถิ่น 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรใหค้วามสาํคญั 1. บุคลากรต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

2. มีโครงการดา้นการป้องกนั ปราบปรามการ 

   ทุจริตและโครงการดา้นการส่งเสริมจริยธรรม 

   ของขา้ราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยงัใช้ 

   วธีิการเดิมๆ ทาํใหไ้ม่น่าสนใจ 

3. มีการจดัส่งขา้ราชการเขา้ร่วมการอบรมกบั 

   หน่วยงานอ่ืนอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา     

   องคค์วามรู้ขององคก์ร 

4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบติังานของ 

   บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบติั 

   อยา่งชดัเจน 

 5. ค่านิยมในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 6. ไม่มีรายละเอียดจดัทาํมาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของขา้ราชการ 
 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทศันคติ ของบุคคลใน 

    การทาํงาน 

1. ปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นคุณธรรม             

   จริยธรรม ใหมี้ประสิทธิภาพและมีความ 

   หลากหลายยิง่ข้ึน 

2. จดัใหมี้ระบบการประเมินผลดา้นการส่งเสริม 

   คุณธรรม จริยธรรม อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจ 

   และปฏิบติัตามค่านิยมของกรม 

3. จดัทาํรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 

   บุคลากร 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
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1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 

   บริหารงานบุคคล 

1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํกระบวนงานใน 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ความโปร่งใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  

   กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํมาตรฐาน 

    จริยธรรมของกรม 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจ 

   และปฏิบติัตามค่านิยมของกรม 

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ใจและปฏิบติัตาม 

    ค่านิยมของกรม 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกบั 

                                       สมรรถนะประจําตําแหน่ง 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

    แนวใหม่เปิดโอกาสใหด้าํเนินการได้ 

1. ยงัไม่ไดด้าํเนินการจดัทาํสมรรถนะหลกั (Core 

   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 

   ประจาํตาํแหน่ง (Function Competency) 

   ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากรในหน่วยงานให้ 

   ความสาํคญักบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ภาครัฐแนวใหม่ 

2. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

    สถ. พ.ศ.2549-2553 ไม่สอดคลอ้งกบั 

    สมรรถนะหลกั (Core Competency) ของ 

    สถ.และสมรรถนะประจาํตาํแหน่ง (Function  

    Competency)  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

 3. บุคลากรในหน่วยงานยงัไม่เขา้ใจระบบการ  

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น 

   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 

   ปฏิบติังาน เป็นตน้ 
 

 

 

 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. จดัทาํรายละเอียดเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัของ 

   สถ. และสมรรถนะประจาํตาํแหน่งท่ีสอดคลอ้ง 

   กบัการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

   โดยเปิดโอกาสใหข้า้ราชการมีส่วนร่วมในการ 

1. ประชาสัมพนัธ์และจดัอบรมการบริหาร 

   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  
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   จดัทาํ   

2. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร 

   บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ใหส้อดคลอ้งกบั 

   สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํตาํแหน่ง 

   ท่ีกาํหนด โดยเปิดโอกาสใหข้า้ราชการมีส่วน 

   ร่วมในการปรับปรุง 

 

 

\ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. จดัทาํรายละเอียดของสมรรถนะหลกัและ 

   สมรรถนะประจาํตาํแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบัการ 

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํสมรรถนะหลกั 

    และสมรรถนะประจาํตาํแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบั 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร 

   บุคคล สถ. 

2. ระดบัของความสาํเร็จในการปรับปรุงแผนยทุธ 

   ศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพนัธ์และจดัอบรมสัมมนาการ 

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ 

   บุคลากรในหน่วยงาน 

3. ระดบัความสาํเร็จของการประชาสัมพนัธ์และ 

    การจดัอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 

    ใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. เป็นองคก์รท่ีมีความรู้ในการปฏิบติังานตาม 

   ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็น 

    องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

2. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน 

 

2. ขาดการรวบรวมองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบ 

    เป็นหมวดหมู่ 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 

 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. ทาํแผนการจดัการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน 

    การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

1. สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งท่ี 

    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยู่ 

   ตามสาํนกั/กอง และบุคคลใหเ้ป็นระบบเป็น 

   หมวดหมู่ 

 

3.  ประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้และช่องทางการ 

     เขา้ถึงองคค์วามรู้ 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  

 

1. ระดบัความสาํเร็จของจดัทาํแผนการจดัการ 

    ความรู้ 

2. องคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บการ 

   รวบรวม 

2. จาํนวนองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดร้วบรวมแลว้  

   ใหก้บับุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

3. ระดบัความสาํเร็จของการเผยแพร่องคค์วามรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพฒันาภาวะผู้นําให้กบัข้าราชการ 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมัน่ใจในการตดัสินใจ 

2. ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจและสนบัสนุน 

 

2. อาํนาจการตดัสินใจยงัอยูท่ี่ระดบัผูบ้ริหารเป็น 

   ส่วนใหญ่   

 

 

3. มีหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

    สร้างภาวะผูน้าํไม่เพียงพอและไม่ทัว่ถึง 

    บุคลากรทุกกลุ่ม 

 

ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่ลดแรงต้าน ส่ิงทีต้่องทาํเพือ่เพิม่แรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ 

 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อใหบุ้คลากรได ้

    แสดงออกและกลา้ตดัสินใจ 

2. สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการ 

   พฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํ 

    ใหก้บัขา้ราชการ 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํ 

    ใหก้บัขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 1  โครงการ 

2. การส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการพฒันา 

   ภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

2. ร้อยละของผูผ้า่นการฝึกอบรมการพฒันาภาวะ 

    ผูน้าํ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จ เป้าประสงค์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสร้างความกา้วหนา้ใน

สายอาชีพ 

1. จดัทาํฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

2. จดัทาํแผนสร้างความกา้วหนา้ ( Career Path) 

ใหช้ดัเจน 

3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเพ่ือ

สร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ 

 

1. จดัทาํฐานขอ้มลูบุคคลใหถ้กูตอ้ง เป็น

ปัจจุบนั 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอตัรากาํลงัให้

เหมาะสมกบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนั 

3. จดัทาํแผนสร้างความกา้วหนา้ (Career 

Path) ใหช้ดัเจน 

4. จดัทาํรายละเอียดเก่ียวกบั ความรู้ 

ทกัษะ สมรรถนะในการทาํงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวางแผนอตัรากาํลงัและ

ปรับอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสม

กบัภารกิจ 

1. เพ่ิมอตัรากาํลงัผูป้ฏิบติังานตามภารกิจการ

ถ่ายโอน 

2. บริหารอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัให้

เป็นไปตามกรอบท่ีกาํหนด 

3. จดัทาํและปรับปรุงแผนอตัรากาํลงัท่ี

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงตามภารกิจหนา้ท่ี 

4. จดัใหมี้กระบวนการสร้างและปรับ

วฒันธรรมการทาํงานของบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการแนวใหม่ 

1. สร้างและปรับกระบวนทศัน์

วฒันธรรมในการทาํงานของบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการแนว

ใหม่และเหมาะสมกบัภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี

สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร

บุคคลแนวใหม่ โดย 

คาํนึงถึงวฒันธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพฒันาระบบฐานขอ้มลู

สารสนเทศเพ่ือสนบัสนุน

การปฏิบติังานดา้นการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

1. ตอ้งพฒันาความรู้ดา้น IT อยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง 

2. ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่ง

เพียงพอ 

3. รัฐบาลตอ้งมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ

เทคโนโลยีจากภายนอก 

4. กาํหนดใหค้วามรู้ ความสามารถ ดา้น

เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของ

สมรรถนะของทุกตาํแหน่ง 

5. จดัทาํแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนบัสนุนและ

ส่งเสริมตามความตอ้งการดา้น IT ของ

บุคลากร 

6. ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัและผลกัดนัให้

เกิดระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศท่ีสามารถ

1. พฒันาความรู้ดา้นทกัษะ  IT ของ

บุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีอยา่งเป็น

ระบบและต่อเน่ือง 

2. จดัทาํฐานขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือ

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

สรปุปัจจยัหลกัแห่งความสาํเรจ็เพ่ือกาํหนดเป็นเป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์
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นาํมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

7. จดัทาํมาตรฐานของฐานขอ้มลูสารสนเทศ

ใหค้รอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 

8. การจดัทาํฐานขอ้มลูกลางในดา้นการ

บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้

ขอ้มลู 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะ

ผูน้าํ มีวิสยัทศัน ์และ

พฤติกรรมของผูบ้ริหารยคุ

ใหม่ท่ีใหค้วามสาํคญักบั

บุคลากรผูป้ฏิบติังานควบคู่

กบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน 

 

 

1. จดัใหมี้ระบบการประเมินผล การพฒันา

ภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน ์อยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 

2. จดัทาํมาตรฐานการสอนงาน  

(Coaching) เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา

ภาวะผูน้าํ และผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

3. จดัการฝึกอบรมใหต้รงกบั Competency ท่ี

จาํเป็นและตอ้งการในการเป็นผูบ้ริหาร 

4. พฒันากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผูน้าํ

ใหมี้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารยคุใหม่ 

5. มีระบบการประเมินผลผูบ้ริหารท่ีเขา้รับการ

ฝึกอบรมวา่มีศกัยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

6. มีระบบการประเมินผูบ้ริหาร โดยใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้ง เช่น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 

เป็นผูป้ระเมิน 

1. การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํ มี

วิสยัทศัน ์อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

2. จดัทาํมาตรฐานการสอนงาน 

(Coaching) เพ่ือพฒันาภาวะผูน้าํและ

ผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใชง้บประมาณเพ่ือการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตขา้ราชการอยา่งประหยดัและมี

ประสิทธิภาพ 

2. สร้างค่านิยมใหข้า้ราชการโดยนาํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนว

ทางการดาํรงชีวิต 

3. สาํรวจความพึงพอใจ/ความตอ้งการของ

ขา้ราชการต่อการจดัสวสัดิการต่างๆ 

4. จดัทาํแผนสวสัดิการของขา้ราชการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของขา้ราชการ 

รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอ 

1. การจดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของบุ

คลกรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็น

ระยะอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้าํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ

ทาํงานและดาํรงชีวิต  
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5. สนบัสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 

6. กาํหนดใหป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

นโยบายเนน้หนกัใหน้าํไปปฏิบติัอยา่งเป็น

รูปธรรม 

7. คณะทาํงานดา้นสวสัดิการขา้ราชการของ

กรมควรมีตวัแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ผูบ้ริหารสาํนกั/กอง ทอ้งถ่ินจงัหวดั 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพฒันาระบบสร้าง

แรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากร

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวก้บั

หน่วยงาน 

1. มีการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัท่ีต่อเน่ือง ชดัเจน

และเกิดผลในทางปฏิบติั 

2. มีการจดังบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืน 

เก่ียวกบัสวสัดิการใหมี้ความเหมาะสมเท่าเทียม 

3. จดัหลกัสูตรในการพฒันาความรู้ ใหต้รงกบั

สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

อยา่งต่อเน่ือง 

4. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความ

ต่อเน่ืองชดัเจน 

5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจใหมี้ความชดัเจน

และเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการท่ีมี

สมรรถนะสูง เช่น Talent Management 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจใหมี้ความ

ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมใหแ้ก่พนกังาน  

1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทศันคติ ของบุคคล

ในการทาํงาน 

2. จดัใหมี้ระบบการประเมินผลดา้นการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. จดัทาํรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากร 

4. ปรับปรุงและพฒันาโครงการดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม ใหมี้ประสิทธิภาพและมีความ

หลากหลายยิ่งข้ึน 

5. ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากร

เขา้ใจและปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์ร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน

การบริหารงานบุคคล 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน 

3. ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ให้

บุคลากรเขา้ใจและปฏิบติัตามค่านิยม

ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

และพฒันาทรัพยากรบุคคล

1. มีการจดัทาํสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ประจาํตาํแหน่ง 

2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ 

1. มีการจดัทาํรายละเอียดของสมรรถนะ

หลกัและสมรรถนะประจาํตาํแหน่งท่ี

สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐแนวใหม่ 
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ใหต้รงกบัสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่ง 

ในระบบการประเมินสมรรถนะ  

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

2. มีการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์  การ

พฒันาทรัพยากรบุคคล สถ.  

 

 

 

 3. มีการประชาสมัพนัธ์และจดัอบรม

สมัมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐแนวใหม่ใหบุ้คลากรใน

หน่วยงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 9 

พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ 

 

1.  บุคลากรในหน่วยงานมีทศันคติท่ีรักการ

เรียนรู้ 

2.  มีแผนการจดัการความรู้ 

3.  รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพร่องค์

ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  

2. องคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บ

การรวบรวม 

3. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดร้วบรวม

แลว้ใหก้บับุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที1่0 

การพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บั

ขา้ราชการ 

 

 

 

 

1.  มีหลกัสูตรการสร้างภาวะผูน้าํใหก้บั

ขา้ราชการท่ีเหมาะสมและเปิดโอกาสให้

ขา้ราชการในหน่วยงานไดเ้ขา้รับการอบรม

อยา่งทัว่ถึง 

2.  ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความสาํคญัและยินดีส่ง

บุคลากรในสงักดัเขา้รับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันา

ภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

2. การส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการ

พฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 
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แบบฟอร์มการจัดทาํแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 

วสัิยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    มุ่งพฒันาเพ่ือ “เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีสมรรถนะสูงใน 1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

การส่งเสริมทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาตาํบลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื” 2. การวางแผนอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

 3. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พนัธกจิ 4. พฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํ มีวสิยัทศัน์ และพฤติกรรมของผูบ้ริหารยคุใหม่ท่ีใหค้วามสาํคญักบั    

บุคลากรผูป้ฏิบติังานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
1.  พฒันา อบต.ใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง 

2.  ส่งเสริมการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 5. การส่งเสริมคุณภาพชีวติของบุคลากร 

ระดบัจงัหวดัและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนภายใต ้ 6. การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวก้บัหน่วยงาน 

กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่บุคลากร 

3.  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหต้รงกบัสมรรถนะประจาํ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถทาํงานแบบมืออาชีพโดยยดึหลกัการ ตาํแหน่ง 

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี                                                                                                      9. พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4.  พฒันาระบบการบริหารงบประมาณและการคลงัขององคก์รปกครองส่วน  10. การพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

ทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ           

5.  ส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

ใหมี้ศกัยภาพในการจดับริการสาธารณะภายใตห้ลกัการบริหารกิจการ  

บา้นเมืองท่ีดี    

6.  พฒันามาตรฐานการปฏิบติังานและระบบการติดตามประเมินผลการ  

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ  

7.  ส่งเสริมให ้อบต. มีศกัยภาพในการพฒันาคุณภาพ คนไดรั้บการพฒันา  

ในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทกัษะประกอบอาชีพและ

ความมัน่คงในการดาํรงชีวติเพ่ือนาํไปสู่ความเขม้แขง็ของครอบครัว 

 

8.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการดาํรงชีวติ  

แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการทีร่องรับแผนกลยุทธ์  
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มติทิี ่1 

ความ

สอดคลอ้ง 

เชิงยทุธศาสตร์ 

 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอตัรากาํลงั 

ใหเ้หมาะสมกบัขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั 

ระดบัความสาํเร็จในการปรับปรุง

โครงสร้างและอตัรากาํลงั 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ

อตัรากาํลงั อบต. 

2. โครงการการวเิคราะห์สภาพ

กาํลงัคนและจดัทาํคุณลกัษณะงาน

เฉพาะตาํแหน่ง 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมเพ่ือติดตามผล

ในระดบัต่างๆ  

2. การประสานงานกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

รับทราบผลการดาํเนินการ

หรือปัญหาต่างๆ 

2. จดัทาํแผนสร้างเสน้ทางความกา้วหนา้

ใหช้ดัเจน  (Career Path) 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผน

สร้างเสน้ทางความกา้วหนา้  (Career 

Path) 

1. แผนงานการสร้างเสน้ทาง

ความกา้วหนา้ (Career Path) 

2. โครงการการใหทุ้นการศึกษาแก่

ขา้ราชการ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมเพ่ือติดตามผล

การดาํเนินการ 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ในกรมและหน่วยงาน

ภายนอก 

3. จดัทาํรายละเอียดของสมรรถนะหลกั

และสมรรถนะประจาํตาํแหน่งท่ีสอดคลอ้ง

กบัการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว

ใหม่ 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. โครงการจดัทาํสมรรถนะหลกั

และสมรรถนะประจาํตาํแหน่งท่ี

สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมเพ่ือติดตาม

ความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนินการ 

2. การประเมินผลการจดัทาํ

สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

ระดบัของความสาํเร็จในการ

ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2. แผนงานการหาความตอ้งการใน

การฝึกอบรม 

3. แผนงานการส่งเสริมใหน้าํความรู้

และทกัษะจากการอบรมมาใชใ้น

การปฏิบติังาน 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมเพ่ือติดตาม

ความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนินการ 

41 
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4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล

การศึกษาอบรมของบุคลากร 

5. ประชาสมัพนัธ์และจดัอบรมสมัมนาการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้

บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดบัความสาํเร็จของการประชา -

สมัพนัธ์และการจดัอบรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการประชาสมัพนัธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

2. โครงการอบรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ 

2. การทดสอบความรู้หลงั

การอบรมสมัมนา 

 6. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันา

ภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

 

มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันา

ภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 

1 โครงการ 

1. แผนการสร้างหลกัสูตรการพฒันา

ภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การนาํหลกัสูตรไปใช้

ฝึกอบรม 

2. การพฒันาหลกัสูตร

หลงัจากการนาํไปใช ้

 7. การส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการ

พฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

ร้อยละของผูผ้า่นการฝึกอบรมการ

พฒันาภาวะผูน้าํ 

1. แผนการส่งบุคลากรเขา้รับการ

อบรม 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. จาํนวนผูเ้ขา้รับการอบรม  

2. จาํนวนผูผ้า่นการอบรม 

มติทิี ่2 

ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร

ทรัพยากร                

บุคคล 

1. จดัทาํฐานขอ้มูลบุคลากรใหถู้กตอ้งเป็น

ปัจจุบนั 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ

ฐานขอ้มูลบุคลากร 

1. โครงการจดัทาํฐานขอ้มูล

บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น กลุ่มงาน/ฝ่าย 

ในกองการเจา้หนา้ท่ี บริษทั

ท่ีปรึกษา 

2. การประเมินผลความ

ถูกตอ้งของระบบ 

 2. จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือ

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บ

การจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลเพ่ือ

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจดัทาํฐานขอ้มูลสารสน-

เทศเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. แผนงานเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลผา่น

ช่อง ทางท่ีหลากหลาย เช่น การ

โทรศพัทแ์จง้ขอ้มูลข่าวสาร การส่ง

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือติดตามผล 

2. การประเมินผลและพฒันา

ระบบ 
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ขอ้ความเพ่ือแจง้ขอ้ มูลท่ีจาํเป็น

เร่งด่วน การจดัทาํวารสารข่าวการ

บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่

ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซด ์

   3. โครงการจดัทาํคู่มือการบริหาร 

งานบุคคลของขา้ราชการ สถ. 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี

สอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวใหม่ โดยคาํนึงถึงวฒันธรรมความคิด

ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการสรร

หาและบรรจุแต่งตั้งท่ีสอดคลอ้งกบั

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

โดยคาํนึงถึงวฒันธรรมความคิดของ

บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้งท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย

คาํนึงถึงวฒันธรรมความคิดของ

บุคลากร 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

 

มติทิี ่3 

ประสิทธิผล

ของการบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1. จดัทาํรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ 

สมรรถนะในการทาํงาน 

ร้อยละความสาํเร็จของการจดัทาํ

สมรรถนะประจาํตาํแหน่ง 

1. โครงการจดัทาํสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่ง 

2. โครงการศึกษาและวเิคราะห์กลุ่ม

งาน (Job Family) 

3. โครงการพฒันาสมรรถนะการ

บริหารงานบุคคลของสาํนกังาน

ทอ้งถ่ินจงัหวดั 

4. โครงการนิเทศงานการบริหาร 

งานบุคคลของสาํนกังานทอ้งถ่ิน

จงัหวดั สาํนกังานทอ้งถ่ินอาํเภอ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือติดตามผลการ

ดาํเนินการ 

2. การสมัภาษณ์ความคิดเห็น

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

 

3. การนิเทศงาน 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทศัน์

วฒันธรรมในการทาํงานของบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการแนวใหม่

และเหมาะสมกบัภารกิจ 

ระดบัความสาํเร็จในการสร้างและ

ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ ค่านิยม 

และวฒันธรรมในการทาํงานให้

เหมาะสมกบัภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปล่ียน

กระบวนทศัน์วฒันธรรมในการ

ทาํงานของบุคลากรใหส้อดคลอ้ง

กบัการบริหารราชการแนวใหม่และ

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การจดัโครงการฝึกอบรม

ใหแ้ก่บุคลากร 

2. การส่งบุคลากรไปอบรม

กบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
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เหมาะสมกบัภารกิจ 

 

3. การประชุมเพ่ือติดตามผล 

 3. การพฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT ของ

บุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง 

ร้อยละของบุคลากรกองการ

เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้

และทกัษะดา้น IT 

1. โครงการฝึกอบรมทกัษะดา้น IT 

แก่บุคลากร กองการเจา้หนา้ท่ี 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ

ฝึกอบรม 

2. การทดสอบสมรรถนะ

ของบุคลากรหลงัจากเสร็จ

ส้ินการฝึกอบรม 

 

 4. การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํ     มี

วสิยัทศัน์ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการ

พฒันา 

1. โครงการพฒันาผูบ้ริหารใหมี้

ภาวะผูน้าํ มีวสิยัทศัน์ 

2. โครงการพฒันาขา้ราชการตาม

หลกัสูตรนายอาํเภอ หลกัสูตรนกั

ปกครองระดบัสูง ฯลฯ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลผูบ้ริหารท่ี

ไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ือ

พฒันาวสิยัทศัน ์

2. การประชุมเพ่ือติดตาม

ความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนินโครงการ 

 5. จดัใหมี้ระบบการสอนงาน 

(Coaching) เพ่ือพฒันาภาวะผูน้าํและ

ผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

จาํนวนบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บการสอนงาน 

1. แผนงานการสร้างระบบการสอน

งานในหน่วยงาน (Coaching) 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การติดตามประเมินผล

การสอนงาน 

2. การปรับปรุงและพฒันา

ระบบการสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ

สูง เช่น Talent Management 

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง

ท่ีกรมฯ สามารถรักษาไวไ้ด ้

1. โครงการพฒันาบุคลากรท่ีมี

สมรรถนะสูง (Talent Management) 

2. โครงการส่งขา้ราชการเขา้ศึกษา

อบรมในหลกัสูตรของสถาบนั 

หน่วยงานภายนอก  

3. โครงการพฒันาและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังานของ

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ 

2. การประเมินผลกลุ่ม 

เป้าหมาย 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มติ ิ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การตดิตามผล 

ขา้ราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

 7. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  ระดบัความสาํเร็จของจดัทาํแผนการ

จดัการความรู้ 

1. แผนการจดัการความรู้  งานการเจา้หนา้ท่ี 1. การประชุมเพ่ือติดตาม

ความกา้วหนา้ของการ

ดาํเนินการ 

 8. องคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บ

การรวบรวม 

จาํนวนองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการ

รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองคค์วามรู้

ในองคก์ร 

สาํนกังานปลดั 1. การรวบรวมองคค์วามรู้

จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 9. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดร้วบ รวม

แลว้ใหก้บับุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

ระดบัความสาํเร็จของการเผยแพร่

องคค์วามรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องคค์วามรู้ งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. แบบประเมินผลการ

เรียนรู้ 

มติทิี ่4 

ความพร้อมรับ

ผิดดา้นการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน

การปฏิบติังาน 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ

กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหมี้ความโปร่งใส 

1. แผนงานการจดัทาํมาตรฐานความ

โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. โครงการรณรงคเ์พ่ือกระตุน้ให้

ภาคประชาชน/องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแจง้เบาะแสเฝ้าระวงัทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค

ประชาชน/องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ในการแจง้เบาะแสเฝ้าระวงั

ทุจริตฯ  

 

 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินและปรับปรุง

มาตรฐานความโปร่งใสใน

การบริหารงานบุคคล 

2. การประเมินผลโครงการ 

 

2. มีการจดัทาํรายละเอียดมาตรฐาน

จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ

มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1. แผนงานการจดัทาํมาตรฐาน

จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินและปรับปรุง

มาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  

มติ ิ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ การตดิตามผล 

3. ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากร

เขา้ใจและปฏิบติัตามค่านิยมของกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามค่านิยมของกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน 

1. โครงการส่งเสริมและ

ประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจ

และปฏิบติัตามค่านิยมของกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ

ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์

ใหบุ้คลากรเขา้ใจและปฏิบติั

ตามค่านิยมของกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน 

มติทิี ่5 

คุณภาพชีวติ

และความ

สมดุลระหวา่ง

ชีวติกบัการ

ทาํงาน 

1. การจดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของ 

บุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็น

ระยะอยา่งสมํ่าเสมอ 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผน

สวสัดิการของบุคลากรกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน 

1. โครงการจดัทาํแผนสวสัดิการ

บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลและพฒันา

แผนสวสัดิการกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน 

2.  การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้าํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ

ทาํงานและดาํรงชีวติ 

ระดบัความสาํเร็จในการส่งเสริมและ

สนบัสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชใ้นการทาํงานและดาํรงชีวติ 

1. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหน้าํ

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการทาํงานและดาํรงชีวติ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ

ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้าํ

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้นการทาํงาน

และดาํรงชีวติ 

 3.  การพฒันาคุณภาพชีวติและสร้าง

แรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากร 

ระดบัความสาํเร็จในการพฒันา

คุณภาพชีวติและสร้างแรงจูงใจใน

การทาํงานของบุคลากร 

1. โครงการพฒันาคุณภาพชีวติและ

สร้างแรงจูงใจในการทาํงานของ

บุคลากร 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

สาํนกังานปลดั 

1. การประเมินผลโครงการ

พฒันาคุณภาพชีวติและสร้าง

แรงจูงใจในการทาํงานของ

บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั และแผนงาน/โครงการ 

 

มิติที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 

1.  ความสอดคล้องเชิง
1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอตัรา กาํลงัใหเ้หมาะสม

กบัขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั 

1.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ

อตัรากาํลงั 



~ 41 ~ 
ยุทธศาสตร์ 1.2 จดัทาํแผนสร้างเสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) 

ใหช้ดัเจน 

1.2.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนสร้างเสน้ทาง

ความกา้วหนา้ 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันา

ทรัพยากรบุคคลใหต้รงกบัสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่ง 

 

2.1  จดัทาํรายละเอียดของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ

ประจาํตาํแหน่ง ท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารทรัพยากร 

บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํสมรรถนะหลกัและ

สมรรถนะประจาํตาํแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2.2 ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

สถ. 

2.2.1 ระดบัของความสาํเร็จในการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสมัพนัธ์และจดัอบรมสมัมนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดบัความสาํเร็จของการประชา สมัพนัธ์และการจดั

อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

3. การพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ  

 

 

 

3.1 มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บั

ขา้ราชการ 

 

3.1.1 มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํใหก้บั

ขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

3.2 มีการส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการพฒันาภาวะ

ผูน้าํใหก้บัขา้ราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผูผ้า่นการฝึกอบรมการพฒันาภาวะผูน้าํ 

2.  ประสิทธิภาพของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

 

 

1.1 จดัทาํฐานขอ้มูลบุคลากรใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั 1.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัฐานขอ้มูลบุคลากร 

2. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือ

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

2.1 จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บการจดัทาํเป็น

ฐานขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

มิติที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 
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3.  ประสิทธิภาพของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

 

1.1 จดัทาํรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ สมรรถนะใน

การทาํงาน 

1.1.1 ร้อยละความสาํเร็จของการจดัทาํสมรรถนะประจาํ

ตาํแหน่ง 

 

2. การวางแผนอตัรากาํลงัและปรับอตัรากาํลงัให้

เหมาะสมกบัภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทศัน์ วฒันธรรมในการ

ทาํงานของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารราชการ

แนวใหม่และเหมาะสมกบัภารกิจ 

2.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการสร้างและปรับเปล่ียนกระบวน

ทศัน์ ค่านิยม และวฒันธรรมในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบั

ภารกิจ 

 

3. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือ

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพฒันาความรู้ และทกัษะดา้น IT  ของบุคลากร

กองการเจา้หนา้ท่ี อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการ

พฒันาความรู้และทกัษะดา้น IT 

4. การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํ มีวสิยัทศัน์

และพฤติกรรมของผูบ้ริหารยคุใหม่ท่ีให้

ความสาํคญักบับุคลากรควบคู่ไปกบั

ประสิทธิภาพของงาน  

 

4.1 การพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํ มีวสิยัทศัน์ อยา่ง

เป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.1.1 ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการพฒันา 

4.2 จดัใหมี้ระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือพฒันา

ภาวะผูน้าํและผูป้ฏิบติังานควบคู่กนัไป 

4.2.1 จาํนวนบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการสอนงาน 

5. การพฒันาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษา

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว ้ 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง เช่น 

Talent Management 

 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯสามารถ

รักษาไวไ้ด ้

6. พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 6.1 หน่วยงานมีแผน การจดัการความรู้ 6.1.1 ระดบัความสาํเร็จของจดัทาํ แผนการจดัการความรู้ 

6.2 องคค์วามรู้ท่ีกระจดักระจายอยูไ่ดรั้บการรวบรวม 

 

6.2.1 จาํนวนองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดร้วบรวมแลว้ใหก้บั

บุคลากรอ่ืนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

6.3.1 ระดบัความสาํเร็จของการเผยแพร่องคค์วามรู้ 

 

 

 

มิติที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 
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4.  ความพร้อมรับผดิด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่

ขา้ราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 1.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํกระบวนงานในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ความโปร่งใส 

1.2 มีการจดัทาํรายละเอียดมาตรฐาน 

จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1.2.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํมาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1.3 ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ใจและปฏิบติัตามค่านิยมของ

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

5.  คุณภาพชีวติและความ

สมดุลระหว่างชีวติกบัการ

ทาํงาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวติของขา้ราชการ  

 

1.1 การจดัทาํแผนการจดัสวสัดิการของบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร รวมทั้งมี

การประเมินผลเป็นระยะอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.2  

1.1.1 ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํแผนสวสัดิการของ

บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

1.2 การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้าํหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการทาํงานและดาํรงชีวติ 

1.2.1 ระดบัความสาํเร็จในการส่งเสริมและสนบัสนุน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการทาํงานและดาํรงชีวติ 

1.3 การพฒันาคุณภาพชีวติและสร้างแรงจูงใจในการ

ทาํงานของบุคลากร 

1.3.1 ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวติและสร้าง

แรงจูงใจในการทาํงาน 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

เรื่อง  นโยบาย  กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

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

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงาน ของรัฐท่ีมีภารกิจในก ารสงเสริมทองถ่ินใหมีความ
เขมแข็งในทุกดาน  เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง  ซ่ึงเปนภารกิจท่ีมี
ความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เปนมิติอีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไมได และถือเ ปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจ  
ใหประสบความสําเร็จ  และถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหภารกิจของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไว  

ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ เปนไปดวยความ
เรียบรอย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  มีการทํางานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคทาย แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานดาน
ทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี   1  เมษายน   พ.ศ.2563 
 
 
         (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง)  
   นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

      ท่ี  652  / ๒๕62 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

-------------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะไดดําเนินการจัดองคความรูในองคกร โดยเปน

การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการตาง ๆ ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองรวมท้ังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะทํางาน ดังตอไปนี้ 

 

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง คณะทํางานดําเนินการ
จัดการองคความรูในองคกร ดังนี้ 
 ๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัด องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ กรรมการ  
4.  บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  กรรมการ/และเลขานุการ    

 

คณะทํางานมีหนาท่ีดังนี้ 
6. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
7. จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
8. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
9. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
10. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  

  สั่ง    ณ    วันท่ี    27    ธันวาคม   พ.ศ.๒๕62 
 
 
 

                 (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
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                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ                                        .            
ท่ี  นม 82001/                                                 วันท่ี  27  ธันวาคม    2562                 .        

เรื่อง  ขอเชิญคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกร องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ                      .           

เรียน  ประธานคณะทํางานฯ  

1 เรื่องเดิม 

 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ท่ี 652  /2562  ลงวันท่ี  27 ธันวาคม  2562 เรื่อง  
แตงตั้งคณะทํางา นการจัดการองคความรูในองคกรของ องคการบริหารสวน ตําบลลําคอหงษ  ซ่ึงคณะกรรมการ
ประกอบดวย  

 ๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัด องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ กรรมการ  
4.  บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  กรรมการ/และเลขานุการ    

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

2 ขอเท็จจริง 

ในป 2560 – 2563  คณะทํางานจัดการความรูในองคกร (KM) องคการบริหารสวน

ตําบลลําคอหงษ ไดดําเนินการจัดการความรู และรายงานผลการดําเนินงานใหประธานทราบ เรียบรอยแลว 

ดังนี้ 

2.1 การแตงเครื่องแบบพนักงานสวนทองถ่ิน 

2.2 คูมือการปฏิบัติงาน ธุรการและสารบรรณ 

2.3 การดําเนินกิจกรรม  5  ส. ในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

ซ่ึงกิจกรรมตางๆท่ีแลวมาไดรับความสนใจและไดรับความรวมมือจากพนักงานสวนตําบลเปน
อยางดี   

3 ขอพิจารณา 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดกิจกรรม KM ในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษเปนไปดวยความ

เรียบรอย  จึงเห็นควรประชุมพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการ เก่ียวกับการจัดการความรูในองคกร 

(KM) ในปงบประมาณ  2559 ตอไป 
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4.   ขอเสนอ 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานฯ  

ท่ีแนบ 

 

 

 (นางสาวเพ็ญนภา  กอพลูกลาง) 

เลขานุการคณะทํางานฯ 

     บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

   
      
          

- ทราบ 

- ลงนามแลว 

 

 

 

         (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

ประธานคณะทํางานฯ/ 

                                              นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
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                บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ                            .            
ท่ี  นม 82001/                    -                         วันท่ี   27  มีนาคม   2563                  .        

เรื่อง  ขอเชิญรวมประชุมคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร (KM)               . 

สง   คณะทํางานฯ 

  คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ท่ี  652 /2562  ลงวันท่ี  27  ธันวาคม  2562  
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ซ่ึงทานไดรับ
แตงตั้งใหเปนคณะทํางาน  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง  จึงขอเชิญทานรวมประชุมกําหนดแนวทางและกิจกรรมในการดําเนินการ
การจัดการความรูในองคกร ประจําป  2563  ในวันท่ี  27  ธันวาคม  2562  ณ หอประชุมอเนกประสงค
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ตั้งแตเวลา  13.00  น.  เปนตนไป 
  จึงแจงมาเพ่ือเขารวมประชุมตามวันและเวลาท่ีกําหนดดังกลาว  
 
 

(นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 
ประธานคณะทํางาน/ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
 
 
. 
 

รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร (KM) 

ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี   15   มีนาคม  2563  เวลา  13.00 น.  

ณ  หอประชุมอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  
………………………………………………. 

ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง ประธานคณะทํางาน ชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง 
2 พ.อ.อ.ไพบูลย  สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ คณะทํางาน พ.อ.อ.ไพบูลย  สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ 

3 นางสาวธัญพร  เพียรกลาง คณะทํางาน ธัญพร  เพียรกลาง 
4 นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา คณะทํางาน ฐิตาภา  วงคอินตา 
5 นายมงคล  รักสนิท คณะทํางาน มงคล  รักสนิท 
6 นางสาวเพ็ญนภา  กอพลูกลาง เลขานุการคณะทํางาน เพ็ญนภา  กอพลูกลาง 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวกระผมขอเปดการประชุมตามวาระการประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ท่ี  652  /2562  ลงวันท่ี  27  ธันวาคม  2562  
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองคความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ซ่ึงคณะกรรมการ
ประกอบดวย  
  1. ๑  นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ    ประธานกรรมการ 
  1. ๒  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ    กรรมการ 

 1.3  หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  กรรมการ 
 1.4  บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ    กรรมการ/และเลขานุการ  
  

  2. คณะทํางานมีหนาท่ีดังนี ้
2.1  ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
2.2  จัดทําแผนจัดความรูในองคกร 
2.3  ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
2.4  พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
2.5  ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. ในป 2561 – 2563  คณะทํางานจัดการความรูในองคกร ( KM) องคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ ไดดําเนินการจัดการความรู และรายงานผลการดําเนินงานใหประธานทราบ เรียบรอยแลว ดังนี้ 

3.1 การแตงเครื่องแบบพนักงานสวนทองถ่ิน 

3.2 คูมือการปฏิบัติงาน ธุรการและสารบรรณ 

3.3 การดําเนินกิจกรรม  5  ส. ในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีแลวมาไดรับความสนใจและไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกสวน
เปนอยางดี 
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ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา       - ไมมี -  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา      - ไมมี   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธาน - สําหรับในปงบประมาณ 2563 นี้ เรายังไมมีกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ท่ีจะดําเนินการ

เก่ียวกับการจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ดังนั้น ในวันนี้ จึง
เชิญทุกทานท่ีเปนคณะกรรมการรวมประชุมพิจารณาโครงการและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการครับ  

ปลัด อบต. - ครับ ท่ีแลวมาฝายฝายเลขาก็ไดรายงานผลการดําเนินการท่ีแลวมาใหทานประธานทราบแลว 
และ อบต.เราก็ไดดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมเหลานี้มาตั้งแตป 2563ดังนั้นในปนี้ ผมเห็นควรให
สวนราชการ  หัวหนาสวนทุกสวนรวมกันพิจารณางานในสวนราชการของทานเองกอนเปนอันดับ
แรก แลวลงมติ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรวมกันอีกครั้งหนึ่งครับ 

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

หน.สํานักงานปลัด – สําหรับ การจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ในป 2563
สํานักงานปลัดขอเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการ
บริหารสวนตําบลลําคอหงษ คะ  สืบเนื่องจาก  การตรวจโบนัสในปตอไปจากนี้  ตามมิติท่ี 4 มิติ
ดานการพัฒนาองคกร กําหนดใหตรวจกิจกรรมเหลานี้ ท้ังหมด  ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมการอีกวิธี
หนึ่งดวย สํานักงานปลัดจึงเสนอเรื่องดังกลาวคะ  ประกอบกับ อีกประการหนึ่ง ฝายเลขา ซ่ึงทํา
หนาท่ีรับผิดชอบในงาน KM และงานเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัด อยูแลว มีความรู
ความสามารถและรับผิดชอบอยูแลว ก็จะสามารถถายทอดงานมาไดอยางดีคะ  

ประธาน -  เชิญกองคลังคะ 
ผอ.กองคลัง  - สําหรับกองคลัง ขอเสนอเรื่องการตรวจงานจาง และการทําหนาท่ีคณะกรรมการตรวจการจางคะ 

เนื่องจากวา ปจจุบัน ขาราชการมีหนาท่ีนอกเหนือจากงานประจําแลว ยังตองทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการดังกลาวดวยคะ 

ประธาน  -  เชิญกองชาง ครับ 
หน.สวนโยธา - สําหรับกองชาง ขอเสนองานเก่ียวการใหบริการขอติดตั้งไฟฟากับประชาชน ครับ   จริง ๆ แลว 

งานของกองชาง  งานสายงานชางท่ีคอนขางจะเขาใจยากอยูพอสมควรจึงยากท่ีจะสามารถทํางาน
ในรูปแบบ การจัดการความรูในองคกร เพ่ือใหทุกทานทราบได ครับ 

ประธาน  -  เชิญ กองการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม 
รรก.หน.สวนฯ - กองการศึกษา ฯ ขอเสนองานเก่ียวกับการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กคะ เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธ การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เราคะ  
ประธาน -  ในเม่ือสวนตาง ๆ ไดเสนอเรียบรอยแลว ตอไปเราจะลงมติเพ่ือคัดเลือก งานท่ีจะดําเนินการ

เก่ียวกับการจัดการความรูในองคกร ของ อบต.เรา ครับ ใหเลขาสรุปงานท่ีแตละสวนเลือกไวอีก
ครั้งครับ 

รก.สวนเกษตร- คะ สําหรับกองสงเสริมการเกษตร ฯ ขอเสนองานเก่ียวกับการใหคําแนะนําใหความรูประชาชนใน
พ้ืนท่ีเก่ียวกับการเพาะปลูกในตําบลลําคอหงษ ดังนั้นเพ่ือเปนการประชาสัมพันธอีกทางหนึ่ง และ
ใหประชาชนไดศึกษาเก่ียวกับความรูในการเพาะปลูกดวยคะ 
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ประธาน -  ในเม่ือสวนตาง ๆ ไดเสนอเรียบรอยแลว ตอไปเราจะลงมติเพ่ือคัดเลือก งานท่ีจะดําเนินการ

เก่ียวกับการจัดการความรูในองคกร ของ อบต.เรา ครับ ใหเลขาสรุปงานท่ีแตละสวนเลือกไวอีก
ครั้งครับ 

เลขา -  คะ  งานท่ีแตละสวนจะนํามาเปนตัวเลือกใหกับคณะทํางานไดพิจารณาคัดเลือกรวมกันมีดังนี้ครับ  
1. สํานักงานปลัด การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล 

2. กองคลัง  การปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจการจาง 

3. กองชาง  การขอติดตั้งไฟฟาของประชาชน  

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลําคอหงษ  

5. กองสงเสริมการเกษตร ฯ การใหความรูกับประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการปลูกพืช 

ประธาน  - ลําดับตอไป ขอใหแตละคนเลือกลงมติ คัดเลือกครับ และ  ใหเลขาสรุปคะแนนครับ 
เลขา  - ผลการลงมติของคณะทํางานเปนดังนี้ครับ  

งาน คะแนน หมายเหตุ 
1. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวน

ตําบล 
2. การปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจการจาง 
3. การขอติดตั้งไฟฟาของประชาชน 
4. การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลําคอหงษ 
5. การใหความรูในการปลูกพืช 
 

      4 
 

3 
3 
3 
2 
 

ลําดับ 1 

 
มติท่ีประชุมมีมติเลือก การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนงานท่ีจะใชในการจัดการความรูในองคกรในองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ใน
ปงบประมาณ  2563 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไมมี – 
ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีทานใดเสนอเรื่องอะไรบางครับถาไมมีผมขอปดการประชุม  
เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 
          (ลงชื่อ)  เพ็ญนภา  กอพลูกลาง            ผูจดรายงานการประชุม  
         (นางสาวเพ็ญนภา  กอพลูกลาง)  
                                 เลขานุการคณะทํางาน  
 

 
         (ลงชื่อ)    ชิตณรงค   ขอเหนี่ยวกลาง     ผูตรวจรายงานการประชุม  
                   (นายชิตณรงค   ขอเหนี่ยวกลาง)  
                                    ประธานคณะทํางาน  
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รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร (KM) 
ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี   25  มีนาคม  2563  เวลา  13.00 น.  
ณ  หอประชุมอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  

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

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง ประธานคณะทํางาน  
2 พ.อ.อ.ไพบูลย สีลเสฏโฐ     ศิริประเสริฐ คณะทํางาน  
3 นางสาวธัญพร  เพียรกลาง คณะทํางาน  
4 นางสาวฐิตาภา  วงคอินตา คณะทํางาน  
5 นายมงคล  รักสนิท คณะทํางาน  
6 นางสาวเพ็ญนภา  กอพลูกลาง เลขานุการคณะทํางาน  
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