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  เทศบาลตำบล เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการสงเสริมทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง
ในทุกดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง  ซ่ึงเปนภารกิจท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนมิติอีก
หนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบ
ความสำเร็จ และถือเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสำเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ตามวัตถุประสงคท่ีวางเอาไว 
 

เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง  เทศบาลตำบล 
ประโคนชัย ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลประโคนชัยข้ึน โดยได
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ดาน ท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด ไดแก  

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

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอด
รับกับวิสัยทัศน พันธกิจ   ดังนั้นเพ่ือใหเทศบาลตำบลประโคนชัย มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลท่ีสามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวน
เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  เทศบาลตำบลประโคนชัย  จะนำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดรับการ
จัดทำ เพ่ือเปาหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เปนเทศบาลตำบลท่ีมีสมรรถนะ
สูงในการสงเสริมทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน”  

 
คณะทำงานการจัดการความรูในองคกร KM 
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วิสัยทัศน 

              มุงพัฒนาเพ่ือ “เปนองคการบริหารสวนตำบลท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถ่ิน ใหเปน
กลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
2. สงเสรมิการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับระดับจังหวัดและ 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวน
รวมจากภาคีเครือขาย 

3. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทองถ่ินใหทำงานอยางมืออาชีพ  
4. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจดัการของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหสามารถสงมอบ 

บริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตรเทศบาลตำบลประโคนชัย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 8 เปาประสงค และ 14 กลยุทธ 

ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหมี

สมรรถนะสูง 
เปาประสงค กลยุทธ 

1.  ระบบบริหารราชการของเทศบาล เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี 

1.1  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล 
อยางเปนระบบ 
1.3  นำการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร 

2.  บุคลากรของเทศบาล มีความเปนมือ
อาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

2.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล ใหมีขีด
ความสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร จังหวัด  
2.2  เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล  

3.  เทศบาลมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล 
สำหรับใชสนับสนนุการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เทศบาล 

             

บทท่ี 1 
บททั่วไป 

 



 

           ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาตำบล 

เปาประสงค กลยุทธ 
1.  เทศบาลฯ มีการบริหารจัดการท่ีดีและมีการ
ใหบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 

1.1  สงเสริมการบริหารจัดการของ เทศบาลฯ 
ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี.  
1.2  พัฒนาศักยภาพของ เทศบาลฯ ใหสามารถ
สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
1.3  ศึกษา  วิจัย และติดตามประเมินผลเพ่ือ
พัฒนา เทศบาลฯ 

2.  เทศบาลฯ มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงิน การคลังใหสามารถ
พ่ึงพาตนเอง 

2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.  บุคลากรของ เทศบาลฯ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ เทศบาลฯ ให
สามารถสงมอบบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

            
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

เปาประสงค กลยุทธ 
1. เทศบาลฯ สามารถใชภาคีเครือขายใหเขารวม
เปนหุนสวนการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 

1.1  สรางกลไกใหภาคีเครือขายการพัฒนาเขามา
มีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ เทศบาลฯ 
1.2  เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร 
เทศบาลฯ และการสรางและใชภาคีเครือขาย  

2.  เทศบาลฯ ไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชน 2.1  เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงผลงานท่ี 
โดดเดนของ เทศบาลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซ่ึงกรอบมาตรฐาน ดังกลาว 
ประกอบดวย 
       มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
       มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  
 
        มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  หมายถึง การท่ีสวนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความ
สอดคลองและสนับสนุนให เทศบาลฯ บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
   2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
“กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจำเปนของสวน
ราชการ ท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ชองวางดานความตองการกำลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ดึงดูด ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึง
จำเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนการสรางความตอเนื่องใน
การบริหารราชการหรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนำปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 
 
       มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR 
Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง 
ทันสมัย และนำมาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

บทท่ี 2 
การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
 

 

  



 

      3) สัดสวนคาใชจายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)   

    4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรงุการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 
         มิติ ท่ี  3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 

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

        มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การท่ีสวน
ราชการจะตอง 
    1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดำเนินการดานวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะตอง
กำหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
    

        มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน หมายถึง 
การท่ีสวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทำงาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหาร
ราชการและการใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยาง
เต็มท่ี โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว  



 

     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ  
      3) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับ
ขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และให
กำลังคนมีความพรอมท่ีจะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตองการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปนเครื่องมือท่ี
จะชวยทำใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด หากยังไมมีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกลาว หรือมีใน
ระดับนอยแลว สวนราชการจะตองมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการ
ประเมินดังกลาว และเปนการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานความสำเร็จท้ัง 5 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 เทศบาลตำบลประโคนชัย ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
  

1. แตงตั้งคณะทำงาน 
เนื่องดวยเทศบาลฯ  ไดแตงตั้งคณะทำงานการจัดการความรูในองคกร KM  ตามคำสั่ง

เทศบาลตำบลประโคนชัย ท่ี 21/2561  เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561    
ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง คณะทำงาน

ดำเนินการจัดการองคความรูในองคกร ดังนี้ 
 1.  นายกเทศบาลตำบลประโคนชัย  ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย   กรรมการ 

3.  หัวหนาสวนราชการเทศบาลตำบลประโคนชัย  กรรมการ 
4.  นักทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลประโคนชัย กรรมการ/และเลขาฯ  

 
  คณะทำงานมีหนาท่ีดังนี้ 

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

  
2. ประชุมคณะทำงาน 

แผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล ครอบคลุมการบรหิารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย ท้ังหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงไดมีการ
ประชุมคณะทำงาน เพ่ือทบทวนเปาหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล
พรอมสรุปบทเรียนตาง ๆ ท่ีไดจากการดำเนินการตามแผนท่ีผานมา เพ่ือสรางระบบงาน ระบบการ
ประเมินผล การสรรหา การสรางความกาวหนาในการทำงาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรและสราง
แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซ่ึงจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะทำใหบรรลุถึงวิสัยทัศน    
พันธกิจ ตามท่ีไดกำหนดไว 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
ข้ันตอนจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 



 

3.  คณะทำงานฯ ไดกำหนดข้ันตอนในการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีขอสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

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

3.2  การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหครอบคลุมการ 
บรรลุเปาหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร  

3.3  การกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

3.4  การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ 
แผนงาน/โครงการรองรับ 

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายกเทศมนตร ี
3.6  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ  
               3.7  การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพ่ือใหเกิด
การปรับปรุงการดำเนินการครั้งตอ ๆ ไป  
 
 4.  การดำเนินการตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว  
              4.1  คณะทำงานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซ่ึงได
กำหนดวิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาใหเปน
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูง จึงทำใหเห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความ
ตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของเทศบาล การสรางใหเทศบาลตำบลประโคนชัย เปนองคกร
แหงการเรียนรู โดยการนำการจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี
มาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินบรรลุ
ถึงความสำเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปนองคกรท่ี
มีความสามารถตามวิสัยทัศนดังกลาว คณะทำงานฯ ไดนำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมี
สวนได-สวนเสีย และผู เก่ียวของ  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็น
ดังกลาวประกอบดวย 

4.1.1  การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากร 
บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบล      
ประโคนชัย ในภายภาคหนา ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 



 

 
 
 
1.1 ดานกระบวนงาน  

1. นำเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรมบุคลากร 
หรือความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานทำใหสามารถทำงานทดแทนกันได 

2. มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปนกรณีศึกษา เพราะจะทำใหเทศบาล
ตำบลประโคนชัยไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา 

3. การออกระเบียบตองมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไมคลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให 
สำนักงานทองถ่ินจังหวัดเขาถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบียบนั้นๆ อยางแทจริง เพ่ือท่ีจะ
ถายทอดใหกับผูปฏิบัติไดอยางแทจริงดวย 

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

กิจกรรม  
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอบรม   ในหลักสูตร

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

ราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 
 

1.2 ดานบุคลากร 

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

1. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญท่ีองคกรตองการใหเกิดข้ึนใน 1 – 3 ปขางหนา คืออะไร 
 



 

2. บุคลากรตองมีความรู ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนำ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเก่ียวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานใหแก
บุคคลอ่ืน ๆ ได 

4. การรักษาบคุลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกำหนด Career Path การจัดสวัสดิการตาง ๆ   
5. เพ่ิมขวัญกำลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ 

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ 
7. เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะดาน 
8. บุคลากรมีการใหบริการท่ีดีกับผูท่ีมาติดตอ และเปนพ่ีเลี้ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9. บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ  
10. มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12. บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
1.3 ดานทรัพยากร 

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

ใหท้ังระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 
4. สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทำใหการเขาถึงสารสนเทศทำไดงายและ     

เทาเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM) 
5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 

 
1.4 ดานลูกคา/ผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร 

เทศบาลตำบลประโคนชัย 
1. เทศบาลตำบลประโคนชัย ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน 
2. สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอประชาชน 

อยางแทจริง 
3. บุคลากรเทศบาลตำบลประโคนชัย  มีความรูความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติไดอยาง 

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

ในการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย 
7. เทศบาลตำบลประโคนชัย รับฟง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดำเนินงาน 



 

 ประชาชน 
1. ประชาชนใหความสำคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสำนึก และการเขารวมในการดำเนินงานของ

เทศบาลตำบลประโคนชัย 
2. ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน ทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยทำงาน

ไดสะดวกยิ่งข้ึน 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบรหิารงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

 
 
  
 
         

จุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองคกรมีอยู 

1. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาท่ีในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
งานบคุคลของเทศบาลตำบลประโคนชัย การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 

2. การเปนหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับในบทบาทการสงเสริมความรูดานการปกครองทองถ่ิน ใหแกประชาชน 
3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินใหความรูแกขาราชการกรมและพนักงานทองถ่ิน และเปนท่ี 

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

ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
8. เปนหนวยงานท่ีมีพ้ืนฐานการทำงานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีสรางสรรค สามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 
9. มีขอมูลขาวสารเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนวยงานอ่ืน 
10. ขาราชการมีความรู ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทำงานไดหลายตำแหนง 
 
ส่ิงท่ีมุงเนน 

1. การเปนองคกรหลักในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เปนหนวยงานท่ีคอนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กท่ีงายตอการปรับเปลี่ยน 
3. มีการนำระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายท่ัวประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

   2. อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีท่ีองคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดีย่ิงๆ ข้ึน 
 



 

   
1. การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทำงานทดแทนกันได 
3. สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนำในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

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

ประโยชน 
7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
8. มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไปในยุคโลกาภวิัฒน 
9. การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เตม็ใจใหบริการ ประสานประโยชน” 
10. สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ 
11. สรางจติสำนึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12. จัดสภาพแวดลอมการทำงาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทำงาน 
13. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีไดรับ 
 
 
 
 
 

1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2. พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน 
3. ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
4. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสม่ำเสมอ 

และเปนปจจุบัน 
5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลสมัยใหม    

ท่ีสอดคลองกับแนวโนมของการบริหารทรพัยากรบุคคลในอนาคต 
6. มีการจัดทำฐานขอมูลบุคคลท่ีถูกตอง ทันสมัย โดยท่ีขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลได 

ดวยตนเองผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 
7. การกำหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกำหนดแผนไวลวงหนา 
8. สรางขวัญกำลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตำแหนง การแตงตั้ง (ยาย) การอบรมศึกษาดงูาน 
9. มีการกำหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพ่ือสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแกบุคลากร 
10. สรางผูบริหารใหเปนผูนำในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11. การรักษาคนในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 
12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เชน  เรื่องเงินโบนัส 
13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและเพียงพอ 
14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

3. อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทายหรือส่ิงท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสำเร็จตาม
เปาหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

4. อะไรท่ีหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทำ แตไมไดทำในชวงท่ีผานมาหรือทาน 
   คาดหวังใหหนวยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 



 

        4.1.2  จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลวจึงไดกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปน

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

ทรัพยากรบุคคล 
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม  อยางเปน

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

ตำแหนง 
16. พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจำเปนใน

การเรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
17. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดำเนินงานใหชัดเจน 
18. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององคกรโดยเนนการทำงานเปนทีม 

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

สาธารณะ 
23. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน และระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบและงานภารกิจอยางมืออาชีพ 

24. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในสวนของเครื่องมือ วิธีการ และ            
ผูประเมิน เพ่ือใหสามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง      

25. กำหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานใหชัดเจน 



 

ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร 
26. สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาระบบการ

ทำงาน และบรรยากาศของการทำงานแบบมีสวนรวม การทำงานเปนทีม การทำงาน
อยางมีความสุข และงานบรรลุผล 

27. พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลังขอมูล
ความรูและนำเทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

28. การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม 
29. การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทำงานแบบมีสวนรวม 

 
               ประกอบกับขอมูลท่ีงานการเจาหนาท่ี ไดดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ในการประชุมประจำเดือน ซ่ึงผลการระดมความ
คิดเห็นมีประเด็นท่ีคลายคลึงกับการระดมความคิดเห็นขางตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร และการกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 

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

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

    สมรรถนะเฉพาะตำแหนง 
 6. ขาดฐานขอมูลอัตรากำลังท่ีเปนปจจุบัน 
 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทำฐานขอมูลอัตรากำลังใหเปนปจจุบัน 1. จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนาให 

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือสราง 

   ความกาวหนาในอาชีพ 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทำฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูล 
   บุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลังใหเหมาะสม  
   กับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดบัความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสราง  
    และอัตรากำลัง 

3. จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนาให   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสราง 
   เสนทางความกาวหนา 

4. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ  
   สมรรถนะในการทำงาน 

4. รอยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ 
    ประจำตำแหนง 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากำลังและการปรับอัตรากำลัง  
   ใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจำกัดดานอัตรากำลังจากการปรับปรุง 
    กระทรวง ทบวง กรม 



 

2. บุคลากรมีความพรอมท่ีจะยอมรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถายโอน 
   ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ โอน (ยาย)  
    ไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ 
    หนวยงานท่ีมีความกาวหนามากกวา 

 4. อัตรากำลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
   งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. เพ่ิมอัตรากำลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถายโอน 

1. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังท่ีสอดคลอง 
   กับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 

2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให 
    เปนไปตามกรอบท่ีกำหนด 

2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม 
   การทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 
   ทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสำเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทำงานให 
    เหมาะสมกับภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 
    คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสรรหาและ 
     บรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการบริหาร     
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคำนึงถึง  วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

                                       ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.ผูบริหารและบุคลากรของ สถ. ใหความสำคัญ 1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนำไปใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 
    เพียงพอ 

 3. ตองพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน 
   ระบบและตอเนื่อง 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
   สงเสริมตามความตองการดาน ITของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 2. ผูบริหารตองใหความสำคัญและผลักดันใหเกิด  



 

   เพียงพอ    ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนำมาใช  
   ประโยชนไดอยางแทจริง 

3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทำมาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให 
    ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

4. กำหนดใหความรู ความสามารถดาน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตำแหนง 

4. การจัดทำฐานขอมูลกลางในดานการ 
   บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช 
   ขอมูล 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร 
   กองการเจาหนาท่ีอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับ 
    การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT  

2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทำ 
    เปนฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมท่ี
ใหความสำคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

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

1. ผูบริหารบางสวนท่ีเขารับการฝกอบรมไมคอย 
   ใหความสำคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการโดยใหความสำคัญกับการดำเนินการ 
    ตามยุทธศาสตรของกรมฯ อยางสม่ำเสมอ  

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/             
    ไมคอยนาสนใจ 

 3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
   ภาวะผูนำ วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ 
   ผูบริหารอยางเปนรูปธรรม 

 
ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
   ผูนำการพัฒนาภาวะผูนำ วิสัยทัศน อยางเปน 
   ระบบและตอเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนำใหมี 
   คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 

2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำ 
   และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. มีระบบประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับการ 
   ฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ท่ี 3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูท่ี 



 

   จำเปนและตองการในการเปนผูบริหาร     เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือน 
    รวมงานเปนผูประเมิน 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน  
    อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ    
   พัฒนาภาวะผูนำและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. จำนวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ 
   สอนงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง 
                                       ทองถิ่น  
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. รัฐบาลใหการสงเสริมโดยกำหนดใหเปน 
    นโยบายของรฐับาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของขาราชการในบางเรื่อง               
    ไมเหมาะสมกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับ 
    ขาราชการ   

2. ผูบริหารและบุคลากรใหความสำคัญ 2. ปญหาหนีส้ินของขาราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจัดสวัสดิการไมตรงกับความตองการของ 

   ขาราชการ เนื่องจากไมมีการสำรวจความ 
   ตองการท่ีแทจริง 



 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 6:  การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับ
หนวยงาน 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบรหิารระดับสูงของกรมสงเสริม 
   การปกครองทองถ่ินใหการสนับสนุน 

1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ 
   ขาราชการ เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
   ตำแหนงของบุคลากร 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทำงานกับ 
   หนวยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการท่ีวางานราชการ 
    มีคาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทำให 
    อยากยายไปสูหนวยงานท่ีคาตอบแทนดีกวา 

 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริม 
   คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี 
   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนำหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ 
   ดำรงชีวิต 

2. กำหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
   นโยบายเนนหนักใหนำไปปฏิบัติอยางเปน 
   รูปธรรม 

3. สำรวจความพึงพอใจ/ความตองการของ 
   ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

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

4. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให 
   สอดคลองกับความตองการของขาราชการ  
   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให 
   สอดคลองกับความตองการของบุคลากร  
   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ 
   บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนำหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงานและ 
   ดำรงชีวิต 

2. ระดับความสำเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน 
    ใหนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 
    การทำงานและดำรงชีวิต 



 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังท่ีตอเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ 
    ตอเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับ 
   สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทำระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และ 
    เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง 
   ตอเนื่อง 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ีมีสมรรถนะ 
   สูง เชน Talent Management 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ  
    สามารถรักษาไวได 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานใหมีความ 
   ชัดเจนและเปนรูปธรรม   

2. ระดับความสำเร็จของการสรางระบบสราง 
    แรงจูงใจในการทำงาน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 7:  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการกรมสงเสริม 
                                      การปกครองทองถิ่น 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสำคัญ 1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการดานการสงเสริมจริยธรรม 
   ของขาราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใช 
   วิธีการเดิมๆ ทำใหไมนาสนใจ 

3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ 
   หนวยงานอ่ืนอยางสม่ำเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     
   องคความรูขององคกร 

4. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   อยางชัดเจน 

 5. คานิยมในการทำงานของผูใตบังคับบญัชา 
 6. ไมมีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของขาราชการ 
 
 
 
 
 
 



 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทำงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม             
   จริยธรรม ใหมีประสิทธภิาพและมีความ 
   หลากหลายยิ่งข้ึน 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
   บุคลากร 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและปฏิบัติตาม 
    คานิยมของกรม 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ 
                                       สมรรถนะประจำตำแหนง 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหมเปดโอกาสใหดำเนินการได 

1. ยังไมไดดำเนินการจัดทำสมรรถนะหลัก (Core 
   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 
   ประจำตำแหนง (Function Competency) 
   ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให 
   ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ภาครัฐแนวใหม 

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

 3. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ  
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน 
   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
   ปฏิบตัิงาน เปนตน 



 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ 
   สถ. และสมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลอง 
   กับการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
   โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวนรวมในการ 
   จัดทำ   

1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม  

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

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลกั 
    และสมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. 

2. ระดบัของความสำเรจ็ในการปรับปรุงแผนยุทธ 
   ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให 
   บุคลากรในหนวยงาน 

3. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธและ 
    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
    ใหม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 9 : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. เปนองคกรท่ีมีความรูในการปฏิบัติงานตาม 
   ภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปน 
    องคกรแหงการเรียนรู 

2. ผูบริหารใหการสนับสนุน 
 

2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบ 
    เปนหมวดหมู 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 
1. ทำแผนการจัดการความรูเพ่ือเปนแนวทางใน 
    การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรท้ังท่ี 
    เปนทางการและไมเปนทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคความรูท่ีกระจัดกระจายอยู 
   ตามสำนัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปน 
   หมวดหมู 

 



 

3.  ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ 
     เขาถึงองคความรู 

 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  
 

1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการ 
    ความรู 

2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ 
   รวบรวม 

2. จำนวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 

3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลว  
   ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

3. ระดับความสำเร็จของการเผยแพรองคความรู 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 10 : การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

 
แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 
2. ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุน 
 

2. อำนาจการตัดสินใจยังอยูท่ีระดับผูบริหารเปน 
   สวนใหญ   

 
 

3. มีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับการ 
    สรางภาวะผูนำไมเพียงพอและไมท่ัวถึง 
    บุคลากรทุกกลุม 

 
ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีระบบการกระจายอำนาจในการตดัสินใจ 
 

1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือใหบุคลากรได 
    แสดงออกและกลาตัดสินใจ 

2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการ 
   พัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

 

 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำ 
    ใหกับขาราชการ 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำ 
    ใหกับขาราชการ อยางนอย 1  โครงการ 

2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 
   ภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ 
    ผูนำ 

 
 

 



 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางความกาวหนาใน
สายอาชีพ 

1. จัดทำฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2. จัดทำแผนสรางความกาวหนา (Career 
Path) ใหชัดเจน 
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือ
สรางความกาวหนาในอาชีพ 
 

1. จัดทำฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง 
เปนปจจุบนั 
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลัง
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 
3. จัดทำแผนสรางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 
4. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับ ความรู 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
การวางแผนอัตรากำลัง
และปรับอัตรากำลังให
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากำลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถายโอน 
2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให
เปนไปตามกรอบท่ีกำหนด 
3. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังท่ี
สอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 
4. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับ
วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรให
สอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหม 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจแุตงตั้งท่ี
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม โดย 
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 
2. ตองใหการสนับสนนุดานงบประมาณ
อยางเพียงพอ 
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กำหนดใหความรู ความสามารถ ดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตำแหนง 
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และสงเสริมตามความตองการดาน IT ของ
บุคลากร 
6. ผูบริหารตองใหความสำคัญและผลักดัน
ใหเกิดระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
นำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 
7. จัดทำมาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศ
ใหครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจาหนาท่ีอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

สรุปปจจัยหลักแหงความสำเร็จเพ่ือกำหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยทุธ 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ เปาประสงค 
8. การจัดทำฐานขอมูลกลางในดานการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช
ขอมูล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ
ผูนำ มีวิสัยทัศน และ
พฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมท่ีใหความสำคัญกับ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู
กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผูนำ วิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูนำ และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency 
ท่ีจำเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนำ
ใหมีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 
5. มีระบบการประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับ
การฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน
เพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูท่ี
เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือน
รวมงาน เปนผูประเมิน 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ 
มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนำและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณเพ่ือการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนว
ทางการดำรงชีวิต 
3. สำรวจความพึงพอใจ/ความตองการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ 
4. จัดทำแผนสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ 
รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยาง
สม่ำเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
6. กำหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบายเนนหนักใหนำไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 
7. คณะทำงานดานสวัสดิการขาราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร รวมท้ังมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสม่ำเสมอ 
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทำงานและดำรงชีวิต 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ เปาประสงค 
ระดับสูง ผูบริหารสำนัก/กอง ทองถ่ินจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาระบบสราง
แรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงไวกับหนวยงาน 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังท่ีตอเนื่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจ
อ่ืน เก่ียวกับสวัสดิการใหมีความเหมาะสม
เทาเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมอยางตอเนื่อง 
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ
ตอเนื่องชัดเจน 
5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ี
มีสมรรถนะสูง เชน Talent 
Management 
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 
การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกพนักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของ
บุคคลในการทำงาน 
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดาน
คุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งข้ึน 
5. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากร
เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมขององคกร 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ
สมรรถนะประจำตำแหนง 

1. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหนง 
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทำรายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหนงท่ีสอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.  

 
 
 

 3. มีการประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 
พัฒนาองคกรใหเปน

1.  บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติท่ีรักการ
เรียนรู 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  
2. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยู



 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ เปาประสงค 
องคกรแหงการเรียนรู 
 

2.  มีแผนการจัดการความรู 
3.  รูปแบบท่ีหลากหลายของการเผยแพร
องคความรู 

ไดรับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพรองคความรูท่ีได
รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอ่ืนได
เรียนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี10 
การพัฒนาภาวะผูนำใหกับ

ขาราชการ 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรการสรางภาวะผูนำให กับ
ขาราชการท่ีเหมาะสมและเปดโอกาสให
ขาราชการในหนวยงานไดเขารับการอบรม
อยางท่ัวถึง 
2.  ผูบังคับบัญชาเห็นความสำคัญและยินดี
สงบุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม 

1. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนำใหกับขาราชการ 
2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมการจัดทำแผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

    มุงพัฒนาเพ่ือ “เปนองคการบริหารสวนตำบลท่ีมีสมรรถนะสูงใน 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

การสงเสริมทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน” 2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมท่ีใหความสำคัญ
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน   
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. พัฒนา เทศบาลฯใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

2. สงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ระดับจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชน 

5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน 

 7. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร 

3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากร อปท. ใหสามารถทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ  

8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจำตำแหนง 
 

บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี 9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท. 10. การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

ใหมีประสิทธิภาพ           

5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหมีศักยภาพ   
ในการจัดบริการสาธารณะภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี  

6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของ อปท. ใหมีประสิทธิภาพ 

 

7.  สงเสริมให เทศบาลฯ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนไดรับ
การพัฒนาในทุกมิติ ท้ังทางรางกาย จิตใจความรู ความสามารถทักษะ
ประกอบอาชีพและความม่ันคงในการดำรงชีวิตเพ่ือนำไปสูความ
เขมแข็งของครอบครัว  

 

 8.สงเสริมใหบุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช  



 

แบบฟอรมรายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธ 
แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 1 
ความ

สอดคลอง 
เชิง

ยุทธศาสตร 
 

1. การปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากำลัง 
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
โครงสรางและอัตรากำลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากำลัง เทศบาลฯ 
2. โครงการการวิเคราะหสภาพ
กำลังคนและจัดทำคุณลักษณะ
งานเฉพาะตำแหนง 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลในระดับตางๆ  
2. การประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
รับทราบผลการ
ดำเนินการหรือปญหา
ตางๆ 

2. จัดทำแผนสรางเสนทาง
ความกาวหนาใหชัดเจน  (Career 
Path) 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสรางเสนทางความกาวหนา  
(Career Path) 

1. แผนงานการสรางเสนทาง
ความกาวหนา (Career Path) 
2. โครงการการใหทุนการศึกษา
แกขาราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการดำเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังในกรมและหนวยงาน
ภายนอก 

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำตำแหนงท่ี
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครฐัแนวใหม 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบคุคล
ภาครัฐแนวใหม 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหนงท่ีสอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของ
การดำเนินการ 
2. การประเมินผลการ
จัดทำสมรรถนะ 

4. ปรับปรงุแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

ระดับของความสำเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยทุธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. แผนงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความ
ตองการในการฝกอบรม 
3. แผนงานการสงเสริมใหนำ
ความรูและทักษะจากการอบรม

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของ
การดำเนินการ 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มาใชในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร 

5. ประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน 

ระดับความสำเร็จของการประชา 
-สัมพันธและการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

1. โครงการประชาสัมพันธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การทดสอบความรู
หลังการอบรมสัมมนา 

 6. มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 
 

มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 
อยางนอย 1 โครงการ 

1. แผนการสรางหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผูนำใหกับ
ขาราชการ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การนำหลักสูตรไปใช
ฝกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนำไปใช 

 7. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

รอยละของผูผานการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนำ 

1. แผนการสงบุคลากรเขารับ
การอบรม 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. จำนวนผูเขารับการ
อบรม  
2. จำนวนผูผานการ
อบรม 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร                
บุคคล 

1. จัดทำฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตอง
เปนปจจุบนั 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานขอมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทำฐานขอมูล
บุคลากร กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เชน กลุม
งาน/ฝาย ในกองการ
เจาหนาท่ี บริษัทท่ีปรกึษา 
2. การประเมินผลความ
ถูกตองของระบบ 

 2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ี
ไดรับการจัดทำเปนฐานขอมูล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบคุคล 

1. แผนงานจัดทำฐานขอมูลสาร
สน-เทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

2. แผนงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผานชอง ทางท่ี
หลากหลาย เชน การโทรศัพท
แจงขอมูลขาวสาร การสง
ขอความเพ่ือแจงขอ มูลท่ีจำเปน
เรงดวน การจัดทำวารสารขาว
การบริหารทรัพยากรบคุคล การ
เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด 

   3. โครงการจัดทำคูมือการ
บริหาร งานบุคคลของ
ขาราชการ สถ. 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ี
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ี
สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 
โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับความรู 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

รอยละความสำเร็จของการจัดทำ
สมรรถนะประจำตำแหนง 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหนง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห
กลุมงาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานทองถ่ินจังหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการ

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือติดตามผล
การดำเนินการ 
2. การสัมภาษณความ
คิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การนิเทศงาน 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

บริหาร งานบุคคลของสำนักงาน
ทองถ่ินจังหวัด สำนักงาน
ทองถ่ินอำเภอ 

 2. การสรางและปรับกระบวนทัศน
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสำเร็จในการสราง
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
คานิยม และวัฒนธรรมในการ
ทำงานใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสรางและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
วัฒนธรรมในการทำงานของ
บุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การจัดโครงการ
ฝกอบรมใหแกบุคลากร 
2. การสงบุคลากรไป
อบรมกับหนวยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพ่ือติดตาม
ผล 

 3. การพัฒนาความรูและทักษะดาน 
IT ของบุคลากรกองการเจาหนาท่ี
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

รอยละของบุคลากรกองการ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะดาน IT 

1. โครงการฝกอบรมทักษะดาน 
IT แกบุคลากร กองการ
เจาหนาท่ี 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการฝกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 

 4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ     
มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการ
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผูบริหารใหมี
ภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน 
2. โครงการพัฒนาขาราชการ
ตามหลักสูตรนายอำเภอ 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
ฯลฯ 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
ผูบริหารท่ีไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
วิสัยทัศน 
2. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของ
การดำเนินโครงการ 

 5. จัดใหมีระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผูนำและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

จำนวนบุคลากรกองการ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับการสอนงาน 

1. แผนงานการสรางระบบการ
สอนงานในหนวยงาน 
(Coaching) 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนกังานปลัด 

1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน 
2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสอนงาน 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
 6. มีระบบการรักษาบคุลากรท่ีมี

สมรรถนะสูง เชน Talent 
Management 

รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ
สูงท่ีกรมฯ สามารถรักษาไวได 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะสูง (Talent 
Management) 
2. โครงการสงขาราชการเขา
ศึกษาอบรมในหลกัสูตรของ
สถาบัน หนวยงานภายนอก  
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการบรรจุใหมและรับโอน 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการ 
2. การประเมินผลกลุม 
เปาหมาย 
 

 7. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู  ระดับความสำเร็จของจัดทำ
แผนการจัดการความรู 

1. แผนการจัดการความรู  งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัด 

1. การประชุมเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของ
การดำเนินการ 

 8. องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยู
ไดรับการรวบรวม 

จำนวนองคความรูท่ีไดรับการ
รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค
ความรูในองคกร 

 1. การรวบรวมองค
ความรูจากหนวยงานตาง 
ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 9. มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบ 
รวมแลวใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรู
ดวย 

ระดับความสำเร็จของการ
เผยแพรองคความรู 

1. แผนการเผยแพรองคความรู งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู 

มิติท่ี 4 
ความพรอม
รับผิดดาน
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความ
โปรงใส 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. โครงการรณรงคเพ่ือกระตุน
ใหภาคประชาชน/องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแจง
เบาะแสเฝาระวังทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรบัปรุงมาตรฐานความ
โปรงใสในการบรหิารงาน
บุคคล 
2. การประเมินผล
โครงการ 
 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

3. โครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน/องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการแจงเบาะแสเฝา
ระวังทุจริตฯ  

2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
มาตรฐานจรยิธรรมของบุคลากร
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและ
ปฏิบัติตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติ
ตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหวางชีวิต

กับการ
ทำงาน 

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการ
ของบุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร รวมท้ังมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการ
บุคลากร กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

2.  การสงเสริมและสนับสนุนใหนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทำงานและดำรงชีวิต 

ระดับความสำเร็จในการสงเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนให
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 



 

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 
 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง

แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร 
ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจ
ในการทำงานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางแรงจงูใจในการทำงาน
ของบุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด 

1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสรางแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด และแผนงาน/โครงการ 
 

มิติท่ี ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 

1.  ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรา กำลังให
เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากำลัง 

1.2 จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสราง
เสนทางความกาวหนา 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจำ
ตำแหนง 
 

2.1  จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหนง ท่ีสอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำตำแหนงท่ีสอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2.2 ปรับปรุงแผนยทุธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. 

2.2.1 ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

2.3 ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
ใหบุคลากรในหนวยงาน 

2.3.1 ระดับความสำเร็จของการประชา สัมพันธและ
การจดัอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

3. การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำ
ใหกับขาราชการ 
 

3.1.1 มีการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำ
ใหกับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ 

3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา
ภาวะผูนำใหกับขาราชการ 

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูนำ 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
 
 

1.1 จัดทำฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปน
ปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดฐานขอมูลบุคลากร 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจดัทำ
เปนฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  
 

1.1 จัดทำรายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการทำงาน 

1.1.1 รอยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหนง 
 

2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับ
อัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน
การทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสำเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรมในการทำงานให
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT  ของ
บุคลากรกองการเจาหนาท่ี อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มี
วิสัยทัศนและพฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมท่ีใหความสำคัญกับบุคลากรควบคูไป
กับประสิทธิภาพของงาน  
 

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4.1.1 รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ
พัฒนาภาวะผูนำและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

4.2.1 จำนวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ
สอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว  

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง 
เชน Talent Management 

5.1.1 รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ
สามารถรักษาไวได 

6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู 6.1.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำ แผนการจัดการ
ความรู 

6.2 องคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูไดรับการ
รวบรวม 

6.2.1 จำนวนองคความรูท่ีไดรับการรวบรวม 

6.3 มีการเผยแพรองคความรูท่ีไดรวบรวมแลว
ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

6.3.1 ระดับความสำเร็จของการเผยแพรองคความรู 
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4.  ความพรอมรับผิด
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแก
ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

1.2 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

1.3.1 รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

5.  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทำงาน 

1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของขาราชการ  
 

1.1 การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมท้ัง
มีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ
ของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงานและดำรงชีวิต 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสรางแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร 

1.3.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางแรงจูงใจในการทำงาน 
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ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย 
เรื่อง  นโยบายกลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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

  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ กระบวนการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานตางๆ ตั้งแต การสรรหา การบรรจุ การแตงต้ัง การโอนยาย การพัฒนา การ
วางแผนอัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การลงโทษ และการ
ใหพนจากตำแหนง เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยเปนระบบท่ียึดถือ
หลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให
เกิดประโยชนสูงสุด สัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว ดังนั้นเทศบาลตำบลประโคนชัย จึงประกาศนโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนง การโอนยาย  
และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา 

2. มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมีการแบงปน 

แลกเปลี่ยนขอมูลและความรู เพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการบรรลุภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงาน 

4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
5. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมี 

ความพรอมท่ีจะขับเคลื่อนองคกรใหพัฒนาไปสูเปาหมาย และวิสัยทัศนการพัฒนา 
6. ใหบุคลากรไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเปนธรรม เหมาะสมตามท่ีระเบียบกฎหมาย 

กำหนด 
7. สงเสริมใหบคุลากรประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ   ณ  วันท่ี   8  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
            (นายวรณัฐ  ศรีสุริยชัย) 
               นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย 
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