
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
 ขาราชการขาราชการ



ทบทวนความเขาใจทบทวนความเขาใจ



การพฒันาทรัพยากรบุคคลการพฒันาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เปนกระบวนการเปนกระบวนการ
สรางการเรียนรูอยางเปนระบบสรางการเรียนรูอยางเปนระบบ  เพื่อเพิ่มพูนเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบุคคลในสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบุคคลใน
องคการองคการ  ซึ่งจะทําใหเกิดความกาวหนาในซึ่งจะทําใหเกิดความกาวหนาใน
ตนเองและองคการตนเองและองคการ  



การเรียนรูเพื่อการพฒันาการเรียนรูเพื่อการพฒันา  สมรรถนะสมรรถนะ  
ความรูความรู ( (Knowledge)Knowledge)
ความเขาใจความเขาใจ  (Understanding)(Understanding)
ทักษะทักษะ  (Skill)(Skill)
ทัศนคติทัศนคติ ( (Attitude) Attitude) 



ความจําเปนในการพัฒนาความจําเปนในการพัฒนา  ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคล

ปญหาการขาดความรูและสมรรถนะที่จําเปนปญหาการขาดความรูและสมรรถนะที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งความตองการรวมทั้งความตองการ
ความรูและสมรรถนะเพิ่มเติมความรูและสมรรถนะเพิ่มเติม  เพื่อใหบุคคลเพื่อใหบุคคล
สามารถปฏิบตัิงานไดตามเปาหมายที่สามารถปฏิบตัิงานไดตามเปาหมายที่
องคการตั้งไวองคการตั้งไว  
––

 
ความจําเปนระดับองคการความจําเปนระดับองคการ  

––
 

ความจําเปนระดับสายงานความจําเปนระดับสายงาน
––

 
ความจําเปนระดับบุคคลความจําเปนระดับบุคคล



วิธีการพฒันาทรัพยากรบุคคลวิธีการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

การพัฒนาในขณะปฏิบัติงานการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน
––

 
การสอนงานและสอนแนะการสอนงานและสอนแนะ

––
 

การมอบหมายงานการมอบหมายงาน
––

 
การเปนพี่เลี้ยงการเปนพี่เลี้ยง

––
 

การรักษาการแทนการรักษาการแทน
––

 
การเขารวมประชุมการเขารวมประชุม

––
 

การเรียนรูจากการปฏิบัติงานการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน

การพัฒนานอกการปฏิบัติงานการพัฒนานอกการปฏิบัติงาน  
––

 
การฝกอบรมการฝกอบรม//สัมมนาสัมมนา

––
 

การศึกษาดูงานการศึกษาดูงาน
––

 
การฝกอบรมโดยสื่อทางไกลตางการฝกอบรมโดยสื่อทางไกลตาง  ๆๆ  



ความแตกตางระหวางการพัฒนาในงานกับนอกงานความแตกตางระหวางการพัฒนาในงานกับนอกงาน

การพัฒนาในงานการพัฒนาในงาน  การพัฒนานอกงานการพัฒนานอกงาน  

วัตถุประสงควัตถุประสงค
แนวทางแนวทาง

ระดับการเรียนรูระดับการเรียนรู
ประเภทเนื้อหาประเภทเนื้อหา

ระยะเวลาระยะเวลา
คาใชจายคาใชจาย
ผูรับผิดชอบผูรับผิดชอบ
จํานวนผูเรียนจํานวนผูเรียน
การประเมินการประเมิน

เฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง
บุคคลปฏิบัติและเรียนรูเปนบุคคลปฏิบัติและเรียนรูเปน
กระบวนการตอเนืองใชกระบวนการตอเนืองใช
โอกาสในงานโอกาสในงาน
เนนทักษะเนนทักษะ  ทัศนคติทัศนคติ
ความรูในเนื้องานที่กําลังความรูในเนื้องานที่กําลัง
ปฏิบัติปฏิบัติ

นานนาน
ไมมีไมมี//มีนอยมีนอย
หัวหนางานหัวหนางาน
นอยนอย
ประเมินรายปและการสังเกตประเมินรายปและการสังเกต
ตามชวงเวลาตามชวงเวลา

เฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง//ทั่วไปทั่วไป
การเรียนรูของกลุมการเรียนรูของกลุม

เนนความรูเนนความรู  ความเขาใจความเขาใจ
ความรูเรื่องใหมความรูเรื่องใหม  ๆๆ        

เร็วเร็ว
มีมี//มากมาก
หนวยงานพัฒนาหนวยงานพัฒนา
มากมาก
ทดสอบทดสอบ  รายงานผลการรายงานผลการ
พัฒนาพัฒนา  ประเมินรายปประเมินรายป



การจัดทํายุทธศาสตร 
การพฒันาทรัพยากรขาราชการ  

การจัดทํายุทธศาสตรการจัดทํายุทธศาสตร  
การพฒันาทรัพยากรขาราชการการพฒันาทรัพยากรขาราชการ



If you don't know where you 
are going, any road will take 
you there.  

If you don't know where you If you don't know where you 
are going, any road will take are going, any road will take 
you there.you there.

Lewis Carroll in Alice's Adventure in Lewis Carroll in Alice's Adventure in 
Wonderland (1865).Wonderland (1865).
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Presentation Notes
คำพูดประโยคนี้ ถ้าจะแปล ก็แปลได้ว่า ถ้าท่านไม่รู้จะไปไหน ถนนสายไหน ๆ ท่านก็ไปได้
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแผนว่า ถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายใด ๆ เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง ดังนั้น เราจึงต้องวางแผนและตัดสินใจไว้ล่วงหน้าก่อนว่า ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะเป็นสิ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการนั้น



แผนแผน  ::  สิ่งที่คิดไวกอนลวงหนาสิ่งที่คิดไวกอนลวงหนา
 

((ใครใคร  ทําอะไรทําอะไร  ที่ไหนที่ไหน  เมือ่ไหรเมือ่ไหร  อยางไรอยางไร  ทําไมทําไม))

กลยุทธ : แนวทางหลักในการบรรลุ
เปาหมาย

แผนกลยุทธ : แผนโดยรวมขององคกรที่
กําหนดภาพอนาคตที่องคกร
ตองการและแนวทางหลกั
ในการบรรลุสูเปาหมายนั้น
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ในเรื่องของแผน ทุกคนคงจะรู้จักและคุ้นเคยกันอย่างดีอยู่แล้ว แต่ถ้าจะถามว่าแผนคืออะไร สำคัญอย่างไร ก็อาจจะตอบหรืออธิบายได้ยาก
ถ้าจะอธิบายง่าย ๆ อาจจะกล่าวได้ว่า แผน ก็คือ สิ่งที่คิดไว้ก่อนล่วงหน้า ว่าใคร จะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และทำไม เพื่อให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนเป็นเครื่องมือสำคัญของการบริหาร เพราะเป็นเหมือนเครื่องมือกำกับและตรวจสอบทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
โดยทั่วไป แผน จะต้องมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ คือ สิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะหมายถึง วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ตามแต่ประเภทของแผน และจะต้องมีวิธีการหรือแนวทางที่จะทำให้บรรลุผลที่ต้องการนั้น ซึ่งจะหมายถึง กลยุทธ์ กลวิธี วิธีการ ขั้นตอน รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ด้วย
กลยุทธ์ หมายถึงแนวทางหลักที่องค์กรใช้ในการบรรลุเป้าหมายที่เหมาะสมในอนาคตภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร
การคิดเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการคิดในเชิงองค์รวมขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก
ดังนั้น แผนกลยุทธ์ จึงหมายถึง แผนโดยรวมขององค์กรที่กำหนดภาพอนาคตที่องค์กรต้องการและแนวทางหลักในการบรรลุสู่เป้าหมายนั้น
แผนกลยุทธ์มีความสำคัญต่อองค์กร เพราะเป็นการมองไปข้างหน้าและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 



การพัฒนาขาราชการการพัฒนาขาราชการ  ::

การเรียนรู สมรรถนะ พฤติกรรม ผลลัพธ

แรงจูงใจ
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ การสร้างเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ ทั้งที่เป็น ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติให้กับบุคคล เพื่อเสริมสร้างสมรถนะของข้าราชการให้มีสมรรถนะตามที่ราชการต้องการ ซึ่งจะนำมาสู่พฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม และเกิดผลตามความต้องการขององค์กร
แต่อย่างไรก็ตาม สมรรถนะอย่างเดียวก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาได้ จำเป็นที่จะต้องประกอบกับแรงจูงใจที่เหมาะสมด้วย 
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องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาข้าราชการ ประกอบด้วย
 การมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร ในการกำหนดวิสัยทัศน์ การประเมินความจำเป็นในการพัฒนาในภาพรวม การสนับสนุนงานพัฒนาข้าราชการในด้านต่าง ๆ และการให้ความสำคัญกับกิจกรรมการพัฒนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม
 การวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนา ในทุกระดับของความจำเป็น เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการประเภทต่าง ๆ
 กระบวนการพัฒนา ที่จะต้องมีอย่างหลากหลาย ทั้งการพัฒนาในงาน/นอกงาน และการพัฒนาตนเอง
 การพัฒนางานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นับตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการศึกษาวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและพัฒนาตัวเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
 ผลการพัฒนา มีการประเมินผลการพัฒนาในทุก ๆ มิติของการประเมิน ทั้งความพึงพอใจ การเรียนรู้ พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน 



ความรับผิดชอบในการพัฒนาขาราชการความรับผิดชอบในการพัฒนาขาราชการ

ผูบริหารระดับสูงผูบริหารระดับสูง

ตัวขาราชการตัวขาราชการ

ผูบังคับบัญชาผูบังคับบัญชา

หนวยงานพัฒนาหนวยงานพัฒนาการพัฒนา

• กําหนดนโยบาย
• สนับสนุนการดําเนินงาน
• ติดตามผล

• ประเมินความจําเปน
• ดําเนนิการ
• สนับสนุนการดําเนินงาน
• ติดตามผล
• สรางโอกาส

• ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
• พรอมรับการพัฒนา
• สนใจใฝรู

• แปลงนโยบายสูปฏิบัติ
• วางแผนและดําเนนิการ
• ประเมิน/ติดตามผล
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การพัฒนาข้าราชการ เป็นบทบาทหน้าที่ของทุก ๆ ฝ่ายในองค์กร ได้แก่
ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาข้าราชการ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา และติดตามผลการพัฒนาตามนโยบายที่วางไว้
หน่วยงานพัฒนา มีหน้าที่นำนโยบายการพัฒนามาแปลงไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการวางแผนในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายและความจำเป็นในการพัฒนา ดำเนินการพัฒนาข้าราชการตามแผนที่วางไว้ ประเมินและติดตามผลเพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
ผู้บังคับบัญชา มีหนาที่วิเคราะห์และประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดความจำเป็นในการพัฒนา ดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่าง ๆ ติดตามผลการพัฒนาและสร้างโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นำความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวข้าราชการ มีหน้าที่ที่จะพัฒนาตัวเองโดยการวางแผนพัฒนาตนเองร่วมกับผู้บังคับบัญชาและเข้าร่วมการพัฒนาต่าง ๆ ด้วยความพร้อมในการเรียนรู้



ยุทธศาสตรการพฒันาขาราชการยุทธศาสตรการพฒันาขาราชการ  ::  
อะไรอะไร

แผนโดยรวมขององคกรที่กาํหนด            

ภาพอนาคตของขาราชการที่ตองการ        

และแนวทางการพัฒนาขาราชการ           

ไปสูจุดหมายนั้น

แผนโดยรวมขององคกรที่กาํหนดแผนโดยรวมขององคกรที่กาํหนด                       

ภาพอนาคตของขาราชการที่ตองการภาพอนาคตของขาราชการที่ตองการ               

และแนวทางการพัฒนาขาราชการและแนวทางการพัฒนาขาราชการ                     

ไปสูจุดหมายนั้นไปสูจุดหมายนั้น
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Presentation Notes
ความหมายของแผนกลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ สามารถอธิบายง่าย ๆ ว่าเป็น แผนโดยรวมขององค์กรที่กำหนดภาพอนาคตของข้าราชการที่ต้องการและแนวทางการพัฒนาข้าราชการไปสู่จุดหมายนั้น
ซึ่งหมายถึงว่า เราจะต้องทราบว่าข้าราชการอย่างไรที่องค์กรต้องการ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในปัจจุบัน ข้าราชการที่มีอยู่ มีคุณลักษณะตามที่ต้องการมาก น้อย เพียงใด กลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา และจะพัฒนาเรื่องใดบ้าง
และองค์กรจะมีแนวทางหรือวิธีการที่สำคัญอย่างไรในการพัฒนาข้าราชการให้เป็นไปตามความคาดหวังนั้น



ยุทธศาสตรการพฒันาขาราชการยุทธศาสตรการพฒันาขาราชการ  ::  
ทําทําไมไม

• มีเปาหมายและแนวทางการพัฒนาชัดเจน

• การพัฒนาคนสอดคลองกบังาน

• เกิดประสทิธิภาพการพัฒนา

• ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน

• มีเปาหมายและแนวทางการพัฒนาชัดเจน

• การพัฒนาคนสอดคลองกบังาน

• เกิดประสทิธิภาพการพัฒนา

• ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน
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Presentation Notes
การที่องค์กรมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาข้าราชการ จะช่วยให้องค์กร
มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาชัดเจน รู้ว่าควรจะพัฒนาข้าราชการกลุ่มใดก่อน ในเรื่องใดบ้าง และจะสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอ
มีการพัฒนาคนสอดคล้องกับงาน โดยใช้ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นหลัก เชื่อมโยงการพัฒนาคนเข้ากับการพัฒนาองค์กร
เกิดประสิทธิภาพการพัฒนา โดยการเลือกแนวทางหรือวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา ตามศักยภาพขององค์กรเอง
มีการพัฒนาตามแนวทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นกรอบในการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ



ผลสัมฤทธิ์ของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตรขององคกร  

วิสัยทัศน

พันธกิจ

กลยุทธ

แผนปฏิบัติ

ผลสัมฤทธิ์บคุลากร

ผลสัมฤทธิ์องคกร

แผนกลยุทธทรพัยากรบุคคล

HRM HRD

แผน

ยุทธศาสตร

องคกร

Balanced
Scorecard

HR Scorecard

วิสัยทัศน

พันธกิจ

กลยุทธ

แผนปฏิบัติ

ผลสัมฤทธิ์บคุลากร

ผลสัมฤทธิ์องคกร

แผนกลยุทธทรพัยากรบุคคล

HRM HRD

แผน

ยุทธศาสตร

องคกร

Balanced
Scorecard

HR Scorecard



การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ

• มองภาพรวม

• มุงอนาคต เนนการพัฒนา

• เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกร 

• ใชขอมูล

• ไดรับการสนับสนุนจากฝายบรหิาร

• ใชความรู ความเขาใจ

• มองภาพรวม

• มุงอนาคต เนนการพัฒนา

• เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกร 

• ใชขอมูล

• ไดรับการสนับสนุนจากฝายบรหิาร

• ใชความรู ความเขาใจ
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คุณลักษณะสำคัญของแผนกลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ ได้แก่
มองภาพรวมของทั้งองค์กร
มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยเน้นที่การพัฒนาองค์กรมากกว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เชื่อมโยงกับยุทธ์ศาสตร์องค์กร โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาคนเป็นไปเพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรได้
ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
ใช้ความรู้ ความเข้าใจในหลากหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของงาน สิ่งแวดล้อม คน การพัฒนาและการวางแผน



การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาขาราชการ

วิสัยทัศน
พันธกิจ

ยุทธศาสตร
การดําเนนิงาน

วิสัยทัศน

การพัฒนาคน

สมรรถนะ

ที่ตองการ

สมรรถนะ 
ที่เปนอยู

ความจําเปน

ในการพัฒนา

สภาพแวดลอม

ขององคกร
เปาหมาย

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

แผนงานและ

งบประมาณ
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การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ เริ่มต้นจากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าองค์กรกำลังจะทำอะไร จากนั้นจึงไปทบทวนดูว่าองค์กรมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาคนไว้หรือไม่ อย่างไร
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ นำไปสู่การกำหนดสมรรถนะที่องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ได้ จากนั้นจึงประเมินสมรรถนะของข้าราชการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าองค์กรมีความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะใดบ้าง 
จากความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการ ประกอบกับข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในด้านการพัฒนาข้าราชการ เราก็จะสามารถกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของการพัฒนาข้าราชาการได้
และในที่สุดก็จะนำไปสู่การกำหนดเป็นแผนงาน และงบประมาณต่อไป



ขั้นตอนการจัดทําขั้นตอนการจัดทํา

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดความจําเปนในการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่  11  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาการกําหนดความจําเปนในการพัฒนา

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่  22  การกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่  33  การกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล



การเตรียมการกอนการจัดทําแผนการเตรียมการกอนการจัดทําแผน

การกําหนดผูรบัผิดชอบในการดําเนินการการกําหนดผูรบัผิดชอบในการดําเนินการ
จัดทําแผนจัดทําแผน  

กําหนดกรอบระยะเวลาของแผนใหกําหนดกรอบระยะเวลาของแผนให
ชัดเจนชัดเจน  

กําหนดกรอบการทํางานกําหนดกรอบการทํางาน



การกําหนดความจําเปนการกําหนดความจําเปน                                 
ในการพฒันาขาราชการในการพฒันาขาราชการ
ทบทวนวิสัยทัศนทบทวนวิสัยทัศน  พันธพันธกิจและยุทธศาสตรการกิจและยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวของดําเนินงานที่เกี่ยวของ

ทบทวนนโยบายและวิสัยทัศนดานการพัฒนาทบทวนนโยบายและวิสัยทัศนดานการพัฒนา

ขาราชการขาราชการ

กําหนดสมรรถนะของขาราชการที่ตองการกําหนดสมรรถนะของขาราชการที่ตองการ

วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาขาราชการวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาขาราชการ

เพื่อใหทราบวาหนวยงานมีการกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ และยุทธศาสตรไวอยางไร เปาหมาย    

การปฏิบัติงานของสวนราชการคืออะไร

เพื่อใหทราบวานโยบายและทศิทางการพัฒนา    

ขาราชการทีม่ีการกําหนดไวในแตละระดับ            

มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาไวอยางไร         

เปาหมายของการพัฒนาควรเปนอยางไร
เพื่อใหทราบวาสมรรถนะที่ตองการในการปฏิบัติงาน

 ของขาราชการทีก่ําหนดไวในแตละกลุมงานคืออะไรบาง

เพื่อใหทราบวาความจําเปนที่แทจริงในการพัฒนาขาราชการของ
 สวนราชการเปนอยางไร กลุมเปาหมายใดบางที่ควรไดรับการ

 พัฒนา และควรพัฒนากลุมใดกอน กลุมใดหลงั สมรรถนะดานใดท
 

ี่

จะตองพัฒนา และในชวงเวลาใด
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Presentation Notes
ความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการหมายถึง สภาพปัญหาขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรบุคคลขาดความรู้ ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยการพัฒนา
ในการหาความจำเป็นนั้น จะเริ่มต้นจาก
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ไว้อย่างไร เป้าหมาย การปฏิบัติงานของส่วนราชการคืออะไร 
การพัฒนาข้าราชการ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะที่ต้องการของข้าราชการเพื่อการปฏิบัติราชการได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของส่วนราชการการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการจึงต้องทราบก่อนว่าเป้าหมาย การปฏิบัติงานของส่วนราชการคืออะไร เพื่อที่จะได้กำหนด      คุณลักษณะหรือสมรรถนะ                            ของข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ  ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้
ทบทวนนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ทราบว่านโยบายและทิศทางการพัฒนา    ข้าราชการที่มีการกำหนดไว้ในแต่ละระดับมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างไร เป้าหมายของการพัฒนาควรเป็นอย่างไร
กำหนดสมรรถนะของข้าราชการที่ต้องการ เพื่อให้ทราบว่าสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงานของข้าราชการที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มงานคืออะไรบ้าง
วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ทราบว่าความจำเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายใดบ้างที่ควรได้รับการพัฒนา และควรพัฒนากลุ่มใดก่อน กลุ่มใดหลัง สมรรถนะด้านใดที่จะต้องพัฒนา และในช่วงเวลาใด



กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร  
การพฒันาการพฒันา

ประเมินองคกรประเมินองคกร

กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร

การพัฒนาการพัฒนา

จัดทํารายละเอียดแผนงานและจัดทํารายละเอียดแผนงานและ

งบประมาณงบประมาณ

เพื่อใหทราบวาสวนราชการมีจุดเดน จุดดอย และ
 โอกาส ขอจํากัดอยางไรในการพัฒนา   ขาราชการใน

 สังกัดเพื่อใหทราบเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเปน
 รูปธรรม และมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สามารถ

 นําไปปฏิบัติได

เพื่อใหทราบแนวทางการพัฒนาโดยรวมตาม
 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนด และรายละเอียด

 กิจกรรมการพัฒนาแตละกิจกรรมวาม
 

ี

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา
 การดําเนินงานอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ และ
 ใชงบประมาณเทาไร
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Presentation Notes
เมื่อทราบความจำเป็นที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ประเมินองค์กร เพื่อให้ทราบว่าส่วนราชการมีจุดเด่น จุดด้อย และโอกาส ข้อจำกัดอย่างไรในการพัฒนาข้าราชการในสังกัด โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
	- การเงินและงบประมาณ (งบประมาณและ/หรือรายได้อื่นๆ)
	- กำลังคน (ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง)
	- นโยบายและแผนงานระดับต่างๆ
	- สภาวะแวดล้อม ภายใน และภายนอกส่วนราชการ
แล้ววิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis หรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม 
กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้ทราบเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยจัดลำดับความสำคัญของความจำเป็นแล้วเลือกความจำเป็นที่สำคัญ และสามารถดำเนินการพัฒนาได้ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มีอยู่      เช่น............ แล้วจึงกำหนดแนวทางหลัก หรือกลยุทธ์ในการพัฒนา โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์องค์กรเป็นหลักในการกำหนด เช่น ...............
จัดทำรายละเอียดแผนงานและงบประมาณ เพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาโดยรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนด และรายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาแต่ละกิจกรรมว่ามีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินงานอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และใช้งบประมาณเท่าไร



การกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล

กําหนดกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดกําหนดกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัด
เพื่อใหทราบวาการประเมนิผลเพื่อใหทราบวาการประเมนิผล  การพัฒนาตามแผนการพัฒนาตามแผน

 ยุทธศาสตรมีประเด็นการประเมนิผลดานใดบางยุทธศาสตรมีประเด็นการประเมนิผลดานใดบาง  และและ
 ในแตละดานในแตละดาน      มอีะไรเปนตัวชี้วัดความสําเร็จมอีะไรเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ

กําหนดระบบการเก็บขอมลูและรายงานกําหนดระบบการเก็บขอมลูและรายงาน
เพื่อใหไดขอมลูที่ตองการในการประเมนิผลเพื่อใหไดขอมลูที่ตองการในการประเมนิผล  และและ
สามารถรายงานผลใหผูที่เกี่ยวของทราบในเวลาที่สามารถรายงานผลใหผูที่เกี่ยวของทราบในเวลาที่
เหมาะสมเหมาะสม
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ขั้นสุดท้าย คือการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาและวิธีการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดนั้น โดย
กำหนดกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัด เพื่อให้ทราบว่าการประเมินผล การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มีประเด็นการประเมินผลด้านใดบ้าง และในแต่ละด้าน   มีอะไรเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ
กำหนดระบบการเก็บข้อมูลและรายงานผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในการประเมินผล และสามารถรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในเวลาที่เหมาะสม



ประสิทธิผล

ผลลัพธปจจัย  กระบวนการ   ผลผลิต 
ปญหา

ความตองการ

นโยบาย

คุณภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

นวัตกรรม

• งบประมาณ
• เวลา
• ขอมูล
• คน
• วัสดุ/อุปกรณ

• วิธีการพัฒนา
• การบริหารโครงการ
• ระบบขอมูล
• เทคโนโลยี

• ผูผานการพัฒนา
• การเรียนรู
• ความพึงพอใจ

• พฤติกรรม
• ผลการทํางาน
• ความพึงพอใจ

การประเมินผลการพัฒนาขาราชการ



ตัวชี้วัดผลการพัฒนาขาราชการตัวชี้วัดผลการพัฒนาขาราชการ

 การลดคาใชจาย

 การลดระยะเวลาดําเนนิการ

  การลดคาใชจายการลดคาใชจาย

  การลดระยะเวลาดําเนนิการการลดระยะเวลาดําเนนิการ

มิติที ่2 : ดานประสิทธิผลการพัฒนาขาราชการ

มิติที ่1 : ดานประสิทธิภาพการพัฒนาขาราชการ

 จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนา

 การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน

 การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูที่ไดรับการพัฒนา



ตัวชี้วัดผลการพัฒนาขาราชการตัวชี้วัดผลการพัฒนาขาราชการ

การพัฒนาสอดคลองกับความตองการของบุคคล

การสรางโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา

การพัฒนาสอดคลองกับความตองการของบุคคลการพัฒนาสอดคลองกับความตองการของบุคคล

การสรางโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาการสรางโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา

มิติที ่4 : ดานนวัตกรรมการพัฒนาขาราชการมิติที ่4 : ดานนวัตกรรมการพัฒนาขาราชการ

มิติที ่3 : ดานคุณภาพการใหบริการ

 การพัฒนาหลกัสตูรใหม

 การนําเทคโนโลยใีหมมาใช



รายละเอียดของรายละเอียดของยุทธศาสตรยุทธศาสตร

คํานําคํานํา
หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  สภาพของขาราชการในสภาพของขาราชการใน
ปจจุบันปจจุบัน
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการดําเนินงานของวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
สวนราชการสวนราชการ
วิสัยทัศนและนโยบายการพัฒนาขาราชการวิสัยทัศนและนโยบายการพัฒนาขาราชการ
สมรรถนะที่ตองการของขาราชการสมรรถนะที่ตองการของขาราชการ
ความจําเปนในการพัฒนาขาราชการความจําเปนในการพัฒนาขาราชการ



สถานการณและเงื่อนไขโดยรวมสถานการณและเงื่อนไขโดยรวม  จุดเดนจุดเดน//จุดดอยจุดดอย
วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนา
ขาราชการขาราชการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการแตละดานยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการแตละดาน  
การประเมินผลการประเมินผล
ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร
ภาคผนวกภาคผนวก  

รายละเอียดของรายละเอียดของยุทธศาสตรยุทธศาสตร



คุณลักษณะของแผนที่ดีคุณลักษณะของแผนที่ดี

ชัดเจนชัดเจน  เขาใจงายเขาใจงาย
เปนเหตุเปนเหตุ  เปนผลเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริงสอดคลองกับความเปนจริง
มีความเปนไปไดมีความเปนไปได
ไดประโยชนสูงสุดไดประโยชนสูงสุด
ไดรับการยอมรับผลกระทบทางลบนอยไดรับการยอมรับผลกระทบทางลบนอย
มีระบบประเมินที่เหมาะสมมีระบบประเมินที่เหมาะสม
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Presentation Notes
เมื่อเข้าใจขั้นตอนการวางแผนแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นต้องเข้าใจก็คือ คุณลักษณะที่ดีของแผน เพราะในทางปฏิบัติ หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือวางแผนเอง แต่ใช้วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษามาช่วย ดังนั้น ท่านจึงจะต้องสามารถกำกับการจัดทำแผนที่ท่านจ้างทำได้ คุณลักษณะของแผนที่ดี คือ
ชัดเจน เข้าใจง่าย มีเนื้อหาสาระที่จำเป็นครบถ้วน มากพอที่จะบอกเราได้ว่าจะทำอะไร โดยใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร และทำไม วิธีการเขียนกระชับรัดกุม แต่ชัดเจน ข้าใจง่าย
เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง แผนที่ดีจะต้องตอนสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงได้ แต่ละส่วนของแผน ต้องเป็นเหตุ เป็นผลซึ่งกันและกัน เช่น ..............
แนวทางหรือวิธีการที่จะนำมาใช้ต้องมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับขีดความสามารถที่มีอยู่
ได้ประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
ได้รับการยอมรับและมีผลกระทบทางลบน้อย
มีระบบประเมินที่เหมาะสม




ฝกปฏิบัติฝกปฏิบัติ



1. เขากลุมตามที่กาํหนด
2. กลุมตกลงกันเลอืกหนวยงานของสมาชิก

 คนใดคนหนึ่งเพื่อทํา workshop 

3. สมาชิกเจาของหนวยงานใหขอมูลทั่วไป
 เกี่ยวกับภารกิจของหนวยงาน  โครงสราง 

อัตรากําลัง ฯลฯ ใหสมาชิกทุกคนทราบใน
 เบื้องตน

workshop



1. ทําความกระจางในพันธกิจที่ตองการและ
 วัตถุประสงคที่ตองการบรรลุ(To Be)

ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการ

1.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ         
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่เกีย่วของ

1.2 ทบทวนนโยบาย วิสัยทัศนดานการ
 พัฒนาทรพัยากรบุคคล

ผลผลิต :
 

วิสัยทัศนดานการพัฒนาทรพัยากร
บุคคลขององคการ



วิสยัทศัน“A  DESIRABLE/ 
PREFERABLE  AND 
POSIBLE  FUTURE”

“ภาพในอนาคตที่เราอยากเห็น
 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด

 
ี

กวาปจจุบัน”



วิสัยทศัน

ภาพซึ่งสะทอนถึงเปาหมายที่หนวยงาน
 ตองการจะเปนในอนาคต  โดยแสดงถึง
 ความสําเร็จของจุดมุงหมายที่ตองการ ม
 

ี
ทิศทางที่ชัดเจนแนนอนแฝงดวยคุณคา 
คานิยม หลกัการ ปรชัญาในการทํางาน ม

 
ี

ความหมายและความสําคัญตอคนทั้งองคการ 
ที่จะตองผูกพนัรวมกัน ผลกัดันใหไปถึง

 เปาหมายนั้นใหได



ลักษณะลักษณะ  VISIONVISION  ที่ดีที่ดี

1.1.  บรรลุบรรลุ  ทําใหเกิดความสําเร็จไดทําใหเกิดความสําเร็จได

2.2.  มีความเปนจริงมีความเปนจริง  ปฏิบตัิไดปฏิบตัิได  สื่อใหผูอื่นเขาใจไดสื่อใหผูอื่นเขาใจได

3.3.  ทาทายตอผูปฏิบัติงานทาทายตอผูปฏิบัติงาน  

4.4.  เปนที่พึงปรารถนาขององคการเปนที่พึงปรารถนาขององคการ

5.5.  ลักษณะปองกันปญหาลักษณะปองกันปญหา  ปฏิบัติแลวปญหาไมเกิดปฏิบัติแลวปญหาไมเกิด

6.6.  มีความเปนกลยุทธที่มุงอนาคตมีความเปนกลยุทธที่มุงอนาคต

7.7.  คุมคาที่จะผลักดันและดําเนินการคุมคาที่จะผลักดันและดําเนินการ

เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลง



วิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภาพซึ่งสะทอนถึงเปาหมายการพัฒนาขาราชการ
 ของกรมที่ตองการเห็นความสําเร็จในอนาคต

•มีความหมายและความสําคัญตอคนทั้งองคการ ท
 

ี่
จะตองผูกพันรวมกัน ผลักดันใหไปถึงเปาหมายนั้น

 ใหได

•มีทศิทางที่ชัดเจนแนนอน

•แฝงดวยคุณคา คานิยม หลักการ ปรัชญาในการ
 ทํางาน 



วิสัยทัศนการ
 พัฒนาทรพัยากร

 บุคคล กรมกรม............................................

“ภายในป ...........ขาราชการ
 กรม

 ...........................................
 ...........................................
 ...........................................
 ...........................................
 ...........................................
 .......................”



วิสัยทศันสตง.

สสรางสรรคผลงานใหเปนที่ยอมรับรางสรรคผลงานใหเปนที่ยอมรับ

ของสาธารณชนของสาธารณชน

ตตรวจสอบเยี่ยงมอือาชีพอยางมมีาตรฐานรวจสอบเยี่ยงมอือาชีพอยางมมีาตรฐาน

งงานรวดเร็วานรวดเร็ว  เที่ยงธรรมเที่ยงธรรม  ซื่อสัตยซื่อสัตย  อสิระอสิระ
 และเปนกลางและเปนกลาง



วิสัยทัศนการพัฒนาขาราชการสตง.

ภายในป 2554 ขาราชการ สตง.จะมคีวามรอบรู ลกึซึ้ง 
มีความโปรงใสในงานตรวจสอบในทกุดาน เปน

 แหลงขอมูลที่สั่งสมประสบการณและสามารถเผยแพร
 


แลกเปลี่ยนเรียนรูกบัหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบตัิหนาท

 
ี่

ดวยความรับผิดชอบ กระตือรือรนมีแรงจูงใจและม
 

ี
ความสุขในการทํางาน



วิสัยทัศน

 พันธกิจ

SWOT Analysis

 กลยุทธ 
การเลือกกลยทุธ กลวธิีโดย

คํานึงถึงสภาวการณ แลวจัดลําดับความสําคัญ
กําหนดกลยุทธทั้งเชิงรุกและเชิงรับในระยะเวลาที่เหมาะสม



พนัธกิจ

สิ่งที่ตองทําเพื่อใหบรรลุถึง
 วิสัยทัศนที่กําหนดไว เปนบทบาท

 หนาที่ ที่สําคัญที่สุด หากไมทํา
 พันธกิจ  วิสัยทัศนก็ไมเกิด



1.3 กําหนดพันธกิจของหนวยงานพัฒนา
 ทรัพยากรบุคคล

1. ทําความกระจางในพันธกิจที่ตองการและ
 วัตถุประสงคที่ตองการบรรล ุ(To Be)

ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตรขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการการพัฒนาขาราชการ

1.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ         
ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่เกีย่วของ

1.2 ทบทวนนโยบาย วิสัยทัศนดานการ
 พัฒนาขาราชการ



1.4 ทํา Stakeholder Analysis วิเคราะหความ
 คาดหวังจากผูมีสวนไดเสีย 

1. ทําความกระจางในพันธกิจที่ตองการและ
 วัตถุประสงคที่ตองการบรรลุ (To Be)

ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตรขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการการพัฒนาขาราชการ

1.1 ทบทวนวิสัยทศัน พันธกจิ ยุทธศาสตร   
การดําเนินงานที่เกี่ยวของ
1.2 ทบทวนนโยบาย วิสัยทศันดานการ

 พัฒนาขาราชการ
1.3 กําหนดพนัธกจิของหนวยงานพฒันา

 ทรัพยากรบุคคล



สถาบันสถาบัน    
พัฒนาพัฒนา

ขาราชการขาราชการ

สวนราชการสวนราชการ

นกัธุรกิจนกัธุรกิจ

นกัการเมืองนกัการเมือง

NGONGO

ผูบริหารผูบริหาร

อบทอบท..

หนวยรับตรวจหนวยรับตรวจ

ขาราชการขาราชการสตงสตง..

ขาราชการขาราชการสตงสตง..
ในภูมิภาคในภูมิภาค

ประชาชนประชาชน

ปปชปปช..



1. ทําความกระจางในพันธกิจที่ตองการและ
 วัตถุประสงคที่ตองการบรรล(ุTo Be)

ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตรขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร
การพฒันาขาราชการการพฒันาขาราชการ

1.5 พิจารณากําหนดสมรรถนะของบุคลากร



สมรรถนะหลักสมรรถนะหลัก
คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนไทยทั้งคุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนไทยทั้ง

 ระบบเพื่อหลอหลอมคานิยมระบบเพื่อหลอหลอมคานิยม  และพฤติกรรมที่พึงและพฤติกรรมที่พึง
 ประสงคประสงค  รวมกันรวมกัน

1.1.การมุงผลสัมฤทธิ์การมุงผลสัมฤทธิ์

4.4.จริยธรรมจริยธรรม2.2.บริการที่ดีบริการที่ดี

3.3.  การสั่งสมความการสั่งสมความ
 เชี่ยวชาญในงานอาชีพเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

5.5.ความรวมแรงรวมใจความรวมแรงรวมใจ



สมรรถนะประจํากลุมงานสมรรถนะประจํากลุมงาน

สมรรถนะที่กาํหนดเฉพาะสําหรับกลุมงานเพื่อสมรรถนะที่กาํหนดเฉพาะสําหรับกลุมงานเพื่อ
 สนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมท

 
ี่

เหมาะสมแกหนาที่เหมาะสมแกหนาที่  และสงเสริมใหปฏิบตัิภารกิจและสงเสริมใหปฏิบตัิภารกิจ
 ในหนาที่ไดดียิ่งขึ้นในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น



สมรรถนะประจํากลุมงาน

ระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหมมี 
18 กลุมงานโดยจําแนกประเภทของงาน 
จัดงานที่มีลักษณะคลายคลึงกันไวใน

 กลุมงานเดียวกันโดยพิจารณาจาก
1.กลุมลูกคา(ผูมีสวนไดสวนเสียของ

 ตําแหนงงานนั้นเปนใคร ภายในหรือ
 ภายนอก

2.ตําแหนงงานนั้นมุงผลลัพธ/ผลสัมฤทธ
 

ิ์
ตามภารกิจหลักของภาครัฐดานใด



กลุมงานตามระบบใหม

1.กลุมงานสนับสนุนงานหลักทั่วไป

2.กลุมงานสนับสนุนงานหลัก

3.กลุมงานใหคาํปรึกษา

4.กลุมงานบริหาร

5.กลุมงานนโยบายและวางแผน

ทางเทคนิคเฉพาะดาน



6.กลุมงานศึกษาวิจัยและพฒันา

7.กลุมงานออกแบบเพื่อพัฒนา

8.กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ

9.กลุมงานบังคับใชกฎหมาย

10.กลุมงานเผยแพรประชาสัมพนัธ

11.กลุมงานเสริมสรางความรู

7.กลุมงานขาวกรองและสืบสวน



14.กลุมงานบริการประชาชน

15.กลุมงานบริการทางเทคนิคเฉพาะดาน

16.กลุมงานเอกสารราชการและทะเบียน

17.กลุมงานการปกครอง

18.กลุมงานอนุรักษ

13.กลุมงานบริการประชาชน
ดานสุขภาพและสวัสดภิาพ

ทางดานศิลปวัฒนธรรม



1. ทําความกระจางในพันธกิจที่ตองการและ
 วัตถุประสงคที่ตองการบรรลุ(To Be)

ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตรขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการการพัฒนาขาราชการ

1.5 พิจารณากําหนดสมรรถนะของบุคลากร

1.6 กําหนดเปาประสงคหลัก    
(ผลลัพธที่พึงประสงคแยกเปนขอ ๆ 



2. ทํา SWOT ANALYSIS เพื่อวิเคราะห
 


สถานการณในปจจุบัน (AS IS)

ประเมินองคกรเพื่อใหทราบวา
 หนวยงานมจีุดเดน จุดดอย โอกาส

 และขอจํากัดอยางไรในการพัฒนา
 ทรัพยากรบคุคลในสังกัด

ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตรขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการการพัฒนาขาราชการ



SS

WW

OO

TT

STRENGTHSTRENGTH

WEAKNESSWEAKNESS

OPPORTUNITYOPPORTUNITY

THREATTHREAT

จุดแข็งจุดแข็ง

จุดออนจุดออน

โอกาสโอกาส

อุปสรรคอุปสรรค



วิเคราะห SWOT เพื่อทําความเขาใจวา
 สถานการณการพัฒนาทรัพยากร

 บุคคลขององคกรเปนอยางไร ในแง
 


โอกาสอปุสรรค จดุแข็ง จุดออน ที่จะ

 นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของการ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว



สภาวะแวดลอมภายนอก

หนวยงานควบคุมไมได และหรือไมไดควบคุม

Opportunity Threat

-ดานการเมือง(เชนนโยบายรัฐบาล รูปแบบการบริหารสั่งการ 
ทองถิ่น อื่น ๆ )

-ดานเศรษฐกิจ(เชน การขยายตัว  ทางเศรษฐกิจ ความตองการ
 แรงงาน งบประมาณ)

-เทคโนโลยี  (เชน การเปลี่ยนแปลง ความรู ทักษะ ทัศนคติของ
 ผูประกอบการ  )

-สภาวะการแขงขนั(เชน คูแขง-บริการตางชาติ มาตรฐานความ
 ปลอดภัยสากล  ผูสนับสนนุ ผูมีอิทธิพล อื่น ๆ)

 -ฯลฯ



Strength Weakness

สภาวะแวดลอมภายใน
ประเมินตรวจสอบทรัพยากร

มาตรการ การบริหาร/

กลไกการประกอบการ

ผลงาน ผลลัพธขององคกร

-สมรรถนะองคกร (การบริหาร  คุณภาพบุคลากรทั้ง
 บุคลากรหลักและบุคลากรหนวยสนับสนนุ   ประสบการณ

 


การแขงขนั)
-แผนงาน
-ความพรอมทางการเงนิ
-ความพรอมทางเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ
-ความคิดสรางสรรค
-คานยิม แรงจูงใจ -ฯลฯ



การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก

ตารางการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค-คุกคามของ ………………
(โอกาส/ขอจํากัด)ของพันธกิจดาน………………

สภาวการณ โอกาส อุปสรรค-ภัยคุกคาม ผลกระทบในอนาคต

ดานการเมือง

ดานเศรษฐกิจ

•นโยบายรัฐบาล
•นโยบายรัฐมนตรี

•การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
•ความตองการแรงงาน

•ทองถิ่น
•อืน่ ๆ 

•งบประมาณ

 รูปแบบการบริหารสั่งการ

•อืน่ ๆ 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................



สภาวการณ โอกาส อุปสรรค-ภัยคุกคาม ผลกระทบในอนาคต

ดานเทคโนโลยี

ดานสภาวะการแขงขัน

•การเปลีย่นแปลง
•ความรู ทักษะ

•คูแขง-บริการตางชาติ

•มาตรฐานความ
 ปลอดภัยสากล

•ทัศนคติผูประกอบการ
•อืน่ ๆ 

•ผูสนับสนุน
•ผูมีอิทธิพล
•อืน่ ๆ 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................



การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน

ตารางการวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของพันธกิจดาน……………………

สภาวการณ จุดแข็ง จุดออน ผลกระทบในอนาคต

คุณภาพบุคลากร

 บุคลากรหนวยสนบัสนุน

•ดาน.............................

•ดาน.............................

•ดาน..................................

•อืน่ ๆ...........................

•อืน่ ๆ ..............................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

•ดาน.............................

บุคลากรหลกั

•ดาน..................................

•ดาน..................................



สภาวการณ จุดแข็ง จุดออน ผลกระทบในอนาคต

คุณภาพบุคลากร

 บุคลากรหนวยสนบัสนุน

•ดาน.............................

•ดาน.............................

•ดาน..................................

•อืน่ๆ ...........................

•อืน่ ๆ ..............................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

•ดาน.............................

บุคลากรหลกั

•ดาน..................................

•ดาน..................................



สภาวการณ จุดแข็ง จุดออน ผลกระทบในอนาคต

ความพรอมอื่น ๆ ของกอง

งบประมาณ

•ดาน.............................

•อปุกรณ...............................

รายไดอืน่ๆ.....................

•อืน่ ๆ ..............................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

•ดาน.............................

การเงิน

•เครื่องมอืเครือ่งใช...............

•สถานที่...............................

.........................................................................................................................

 ผลงานประสบการณ
 ที่ผานมาของกอง



สภาวการณ จุดแข็ง จุดออน ผลกระทบในอนาคต

กระบวนการตัดสินใจ

การสั่งการ

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
ทีมงาน

แนวทางปฏิบัติ

การวางแผนงาน
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การติดตามประเมินผล

การจัดซื้อจัดจาง

การสวัสดกิาร

การติดตอประสานงาน
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.........................................................................................................................อื่น ๆ ..........................



3. ระดมสมองเพื่อจัดทํากลยุทธที่จะนําไปส
 

ู
วัตถุประสงค

กําหนดเปาหมายและกลยุทธการพัฒนา
 ที่ชัดเจน เปนรปูธรรม และมี กลยุทธ

 


การพัฒนาที่สามารถนําไปปฏิบตัิได 
รวมทั้งกําหนดทางเลือก และวิธีพัฒนา

 ตาง ๆ 

ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตรขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการการพัฒนาขาราชการ



 กลยุทธที่ 1

กลยุทธที่ 2

กลยุทธที่ 3

กลยุทธที่ 4

กลยุทธที่ 5

เปาหมายหลัก
(ผลลัพธที่พึงประสงค) กลยุทธวิสัยทัศนวิสัยทัศน

ขาราชการกรมทรัพยากรน้ําม
 

ี

ความเปนเลิศทั้งดานวิชาการ
 

และบรหิารเปนที่ยอมรบัของ
 

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

สามารถบูรณาการ

การบรหิารจัดการทรพัยากร
 

น้ําอยางยั่งยืน  ดวยความเปน
 

มืออาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด
 

ี

ของประชาชน



ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตรขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการการพัฒนาขาราชการ

กําหนดกรอบระยะเวลาของแผนที่ชัดเจน ให
 


สอดคลองกับระยะเวลาของแผนกลยุทธ/

 ยุทธศาสตรของสวนราชการ 

4. นํากลยุทธที่ไดทั้งหมดมาจัดเปนหมวดหมู 
กําหนดเปนแผนงานและโครงการยอย



มิติของการพัฒนากอนจัดทาํแผนงานมิติของการพัฒนากอนจัดทาํแผนงาน

1. พัฒนาความสามารถพื้นฐานทั่วไปเพื่อ
 สรางลักษณะเฉพาะที่ตองการของ

 ขาราชการสตง.

2.พัฒนาความสามารถพื้นฐานทางเทคนิค 
เพื่อสรางองคความรูทางเทคนิคที่ขาราชการ

 ในสายงานหลักของสตง.ตองมีเปนพื้นฐานใน
 ระดับที่เหมาะสม



3. พัฒนาบุคลากรนับตั้งแตแรกเขาจนออก
 จากราชการตั้งแตขาราชการใหมจนถึงนัก
 บริหารระดับสูง

4. การสรางหนวยงานใหเปนองคการแหงการ
 เรียนรู

5. แผนงานสรางและประสานเครือขาย
 การพัฒนา

มิติของการพัฒนากอนจัดทาํแผนงานมิติของการพัฒนากอนจัดทาํแผนงาน



5. พิจารณาจากทรพัยากรที่มี  จาก
 ความสําคัญ ความเรงดวนและลําดับงานท

 
ี่

ตองทํากอนหลังจัดทําโครงการกําหนดเวลา
 ดําเนินการ เวลาสิ้นสุด  ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 แตละระยะ และผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการ



การประเมิน
PRESENT STATE

ขอมูลขอมูล
DATADATA

FUTUREFUTURE
DESIREDDESIRED

STATESTATE

วิสัยทัศน

พันธกจิ

วัตถปุระสงค/
เปาหมาย

ยุทธศาสตร/
กลยทุธ

แผนงาน



วัตถุประสงคหลกัของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัตถุประสงคหลกัของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขาราชการไดพฒันาดวยการฝกอบรม

เฉลี่ย 10 วันทําการ หรือ 60 ชั่วโมงตอป

งบพัฒนาขาราชการปละ 3-5%ของ

งบประมาณรายจายประจําป

มหีลักเกณฑการพัฒนาขาราชการ 

ที่ชัดเจน โปรงใส เปนธรรม

ใหขาราชการทกุคนจัดทําแผนพัฒนาตนเองโดย
 ผูบังคับบัญชาดูแล

สงเสริมกระบวนการเรยีนรูขององคกรอยางมีระบบและประสทิธิภาพ

ขาราชการกรมทรัพยากรน้ําไมนอยกวารอยละ 80 มีสมรรถนะที่เหมาะสม
 สอดคลองกับตําแหนงงาน



แผนงาน 2552 25552553 2554

แผนงานที่ 1พัฒนาพื้นฐานความสามารถทั่วไปเพื่อสรางลักษณะเฉพาะที่ตองการ

แผนงานที่ 2พัฒนาความสามารถพืน้ฐานทางเทคนิคของขาราชการสายงานหลัก

แผนงานที่ 3 พัฒนาตามกลุมระดับและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงนับแตแรกบรรจุฯ

แผนงานที่ 4

 
สรางกรมทรพัยากรน้ําใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

แผนงานที่ 5

 
สรางและประสานเครอืขายการพัฒนา

จดัทําฐานขอมูลการฝกอบรมในดานตาง ๆ 
สราง และเขารวมเครือขาย
หาพันธมิตรหรือหุนสวนรวมมือดานวิชาการและปฏิบัติ

กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ LO
จดัสรางศูนยความรู

จดักจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู

ปฐมนิเทศขาราชการใหม

สอนงาน/เปนวิทยากรขาราชการระดับปฏิบัติ
อบรมนักบริหารระดับตน
อบรมนักบริหารระดับกลาง
พัฒนานักบริหารระดับสูง

แผนพัฒนารายป

การประสานมวลชน
การบริหารและจดัการทรัพยากรน้ํา

การวจิยัและบริหารโครงการวจิัยดานทรัพยากรน้ํา

(จดัตามความเปนจริง)

(จดัตามความเปนจริง)
(จดัตามความเปนจริง)
(จดัตามความเปนจริง)

การใช IT
การเจรจา(จดัตามความจาํเปนจริงโดยแตละหนวยกาํหนดความตองการเอง)

2551

การใช IT

แผนกลยุทธ
GG/RBM

ตอรอง



ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

1.พฒันาขาราชการตามสมรรถนะหลักและ

2.สรางคานิยมรวม รณรงคให

3.สรางวัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุน

4.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมคานิยม

5.วางระบบการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคคล

สมรรถนะเฉพาะของตําแหนง

ขาราชการยึดถือเพื่อสรางพลังรวม

ในการบริหารงาน

การเรียนรูของบุคคล



แผ
นป
ฏิบ
ัติงา
น
แผ
นป
ฏิบ
ัติงา
น

การปฏิบัติงาน
ในปจจุบัน

การปฏิบัติงาน
ในอนาคต

แผ
นย
ุทธ
ศาส
ตร

ชองวาง
ของสมรรถนะ

ปจจุบัน ระยะสั้น ระยะยาว

ความจําเปนในการพัฒนาขาราชการความจําเปนในการพัฒนาขาราชการ



แนวโนมที่เปลี่ยนไปของการอบรมในปจจุบันแนวโนมที่เปลี่ยนไปของการอบรมในปจจุบัน

1.1.หาความตองการในการอบรมอยางจริงจังและมีการวิจัยหาความตองการในการอบรมอยางจริงจังและมีการวิจัย
 สนับสนุนสนับสนุน

2.2.เปนหลักสูตรสําเร็จรูปและเฉพาะเจาะจงเปนหลักสูตรสําเร็จรูปและเฉพาะเจาะจง
3.3.อบรมเปนระบบครบวงจรและเรียนรูอยางตอเนื่องอบรมเปนระบบครบวงจรและเรียนรูอยางตอเนื่อง
4. 4. เนื้อหาตองนําไปใชไดจริงเนื้อหาตองนําไปใชไดจริง
5.5.เนนที่ผูเรียนและการมีสวนรวมเนนที่ผูเรียนและการมีสวนรวม
6.6.ใชเทคนิคและกจิกรรมที่ออกแบบใหเกิดการเรียนรูดีใชเทคนิคและกจิกรรมที่ออกแบบใหเกิดการเรียนรูด

 
ี

ที่สุดที่สุด
7.7.นําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการอบรมและเปนรูปธรรมนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการอบรมและเปนรูปธรรม

 มากขึ้นมากขึ้น



แนวโนมที่เปลี่ยนไปของการอบรมในปจจุบันแนวโนมที่เปลี่ยนไปของการอบรมในปจจุบนั
 ((ตอตอ))

8.8.
 

มีการเชื่อมโยงกบัระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีการเชื่อมโยงกบัระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
9.9.

 
วิทยากรตองรูจริงวิทยากรตองรูจริง  รูลึกรูลึก  มีประสบการณตรงมีประสบการณตรง  มีม

 
ี

จรรยาบรรณจรรยาบรรณ  ทําการบานมาอยางดีทําการบานมาอยางดี
10.10.

 
ใหความสําคัญกบัทัศนคติของผูเขาอบรมและใหความสําคัญกบัทัศนคติของผูเขาอบรมและ

 วิทยากรมากขึ้นวิทยากรมากขึ้น
11.11.

 
เนนการใหบริการที่ดีมากขึ้นเนนการใหบริการที่ดีมากขึ้น

12.12.
 

เนนที่ผลลัพธและการบรรลุวัตถุประสงคของการเนนที่ผลลัพธและการบรรลุวัตถุประสงคของการ
 อบรมครั้งนั้นอบรมครั้งนั้น

13.13.
 

มีการวัดประเมินผลและติดตามผลอยางจริงจังและมีการวัดประเมินผลและติดตามผลอยางจริงจังและ
 เปนรูปธรรมเปนรูปธรรม
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