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 เทศบาลต าบลนาหนาด ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ซึ่งเป็นไปตามกฎ  
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหา จัดคนให้เหมาะกับงาน  เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขบองหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การสร้างเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย  
ของบุคลากรในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑. ด้านการสรรหา  
 ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจ  
ขององค์กรโดยด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดปรับปรุงต าแหน่งรองรับภารกิจของหน่วยงาน และ
การพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
 ๑.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรกาข้าราชการ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  หรือทดแทน  
อัตราก าลังที่ลาออก หรือโอน (ย้าย)  ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภทภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วย 
นายช่างเขียนแบบ สังกัดกองช่างเทศบาลต าบลนาหนาด ด าเนินการประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลในต าแหน่ง
ว่างตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และด าเนินการขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ผู้อ านวยการ
กองช่าง และ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 ๑.๓ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับหรือวิทยฐานะ ด าเนินการประเมินผลงานพนักงานครูเพ่ือ  
เลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  
 ๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น  
มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4-2566 โดยพิจารณา เข้ารับการอบรม  
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลกร  
 ๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง   
มีการ วางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร  
 ๒.๓ ด าเนินการประเมินข้างราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้  
ทักษะและสมรรถนะ หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพ่ือพิจารณา  
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน  
 ๒.๔ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
ในการ บริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้ด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  
บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตามและน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขั้นพ้ืนฐาน 
ของพนักงาน  
 



 ๒.๕ การจัดการประชุมประจ าเดือนเพ่ือนสรุปงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน  
ภายในองค์กร ประชุมหัวหน้างานเพื่อรายงานผลการติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์กร และในการด าเนินงานในแต่ละครั้งจะต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้
บุคลากรมาส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน  
 ๒.๖ การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา  
บุคลากร  
 ๓. ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจ  
 ๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวเส้นทางความก้าวหน้าในสานงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ  
มี การประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งค าปรึกษา ค าแนะน า  
 ๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ด าเนินการปรับปรุงระบบตามให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้  
 ๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้  
มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแลก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มี
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
 ๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม และ  
เสมอภาคสามารถตรวจสอบได้ โดยพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาเงินเงินเดือน
พนักงานครู และพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างคามภารกิจ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ  
 ๔. ด้านการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 งานประเพณีบุญมหาชาติ และประเพณีแข่งเรือกีบด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ตระหนัก  
ถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่คู่ต าบลสืบไป  
 ๕. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้าราชการ  
 ๕.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัดราบถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ  
องค์กร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่านรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ 
ขององค์กร  
 ๕.๒ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการก ากับ  
ติดตาม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ 
แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามค าสั่งเทศบาล
ต าบล นาหนาดที่ ๖๑๖/๒๕๖4 ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน
เทศบาลต าบลนาหนาด  
 ๕.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและ  
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงาน 
ผลการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 



 ๕.๔ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการที่ กสถ.ก าหนดไว้ โดยด ารงตน  
ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย 
โปร่งใส พร้อมตรวจสอบได้ ให้บริหารประชาชนด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่ตรีโดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า และพึงพัฒนาทักษะ ความรู้  
 ๖. ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
 ๖.๑ สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ  
ความรู้  
 ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด  
 ๖.๓ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ  
ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๖.๔ จัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้  
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะช่วย  
ให้เกิดการพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ  
 ๑) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร  
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบใด อยู่ที่ใคร  
 ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา  
ความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
 ๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ  
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  
 ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา  
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
 ๕) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น  
 ๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าไดห้ลายวิธี อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้เทคโนโลย ี 
สารสนเทศ หรือจัดท าเป็นระบบ ชุมชนการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง เวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  
 ๗) การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้าง  
องค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง  
 

 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
 เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบดังนี้  
 ๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก  
ผู้บริหาร โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทีมงานทีรับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล ก าหนดปัจจัย 
แห่งความส าเร็จชัดเจน  
 ๒) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้คนคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน แต่
ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  
 



 ๓) กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให ้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก  
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะ 
การท างาน วัฒนธรรมองค์กร  
 ๔) การเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้  
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง  
 ๕) การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการน าผลของการวัด  
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ
ให้เป็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ข้ันตอนใด  
 ๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
การ มีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา  
 ๗. ด้านภาระงาน  
 ๗.๑ มีการจัดท าคามือการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  
 ๗.๒ บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน  
จะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
การปรับปรุงภาระงานประจ าทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  
 ๘. ด้านระบบสารสนเทศ  
 ๘.๑ ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทาง 
ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน  
 ๘.๒ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม  
แผนแม่บทสารสนเทศขององค์กร 
 

 ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 

ประเด็นที่ 1   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม  
และมีการบูรณาการร่วมกัน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
     ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 
2.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ 

1.  ค่านิยมในการท างานของผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน 
3.  ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 

 
 



สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศ 
และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
3.  มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  ผู้บริหารและพนักงานให้ความส าคัญ 
2.  ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท างานของ 
    ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี 
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วนร่วม   
งานบรรลุผลตามเป้าหมาย  ท างานมีความสุข 
2. จ านวนครั้งในการประชุม 

 
ประเด็นที่ 2   มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็น 
ของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
 และรัฐบาล 
2.  วิเคราะห์อัตราก าลังในการจัดแผนอัตราก าลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 

1. ข้อจ ากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม  
กับภารกิจ 

1.  จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม  
กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

1. จ านวนครั้งในการปรับแผนอัตราก าลัง 
2.  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 



ประเด็นที่ 3   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ 
ตามกฎหมาย 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 
2.  จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการ 
ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
2. ปัญหาหนี้สินของพนักงาน 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง    
ชีวิตที่ดีกับข้าราชการ 
2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวสัดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
ก าหนด 
2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนด 

 
ประเด็นที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
 และบริการ 
3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 

1.  บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

 
 
 



สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.   จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
      ให้กับบุคลากร 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  
 

 
ประเด็นที่  5  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 
2.  จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
 

1.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ไม่ชัดเจน 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   ก าหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน 
 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2.  มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 
 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล 
 

 
ประเด็นที่  6   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความรู้  และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
2.  ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ 
3.  บุคลากรขาดความสนใจ 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
2.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.   มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

 
ประเด็นที่  7    มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)   
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี  อย่างสม่ าเสมอ 
 

1.  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.   มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร  
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.  จ านวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยี 
3.  ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 

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


