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ทรัพยากรมนุษย์                             ( 
Human resource ) 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

ความต้องการ แรงจงูใจ 

ค่านิยม วัฒนธรรม 

ความคาดหวังของบคุลากร 



ผลการท างานของคนจะดหีรอืไม ่
(Performance Dimensions) 

ผลการท างาน 

ความสามารถ 

แรงจูงใจ โอกาส 



Content 



การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

  กระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน

ขององค์การภายใต้สภาวะท่ีเปล่ียนแปลง เพือ่ให้

องค์การมีบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์การได้อย่างเพยีงพอใน

แต่ละช่วงเวลา 



การสรรหา (Recruitment) 

การคดัเลือก (Selection) 

การปฐมนิเทศและการบรรจแุตง่ตัง้ (Orientation and 

Placement) 
การฝึกอบรมและการพฒันา               (Training 

and Development) 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานและประเมินผลงาน 
(Performance Appraisal and Job 

Evaluation) 

HRM 



คา่ตอบแทนพนกังาน (Employee 

Remuneration) 
การจ่ายเงินจงูใจพนกังาน (Incentive 

Payments) 
การบริการและผลประโยชน์ของพนกังาน (Employee 

Benefits and Services) 
คา่ตอบแทนนกับริหาร (Executive 

Remuneration) 
แนวคิดพืน้ฐานการจงูใจ (Basic Motivation 

Concepts) 



การประยกุต์ใช้แนวคดิการจงูใจ (Application of 

Concepts of Motivation) 
การจดัการแบบมีสว่นร่วม (Participative 

Management) 
การสื่อความเข้าใจของพนกังาน (Employee 

Communication) 
สวสัดิการของพนกังาน (Employee Welfare) 

ความปลอดภยัและสขุอนามยั (Safety and Health) 
การเลื่อนขัน้ การโยกย้าย และการแยกจากองค์การ 
(Promotions, Transfers and Separations) 



HRM Model 
 ค าวา่ HRM เพิ่งเกิดเม่ือทศวรรษท่ี 1970s  การศึกษา 
HRM อาจใชแ้บบจ าลองต่อไปน้ี 

Section 1:  Nature of HRM, Environment 

of HRM, Strategic HRM 

Section 2:  HRP, Job Analysis and Design, 

Employee Hiring, Orientation and 

Placement 

Section 3:  Training and Development, 

Appraisal, Remuneration, Incentives and 

Benefits, Executive Remuneration 
 



Section 4:  Motivation, Applied 

Motivation, Participative 

Management, Employee 

     Communication 

Section 5:  Employee Welfare, 

Safety and Health, Promotions 

and Transfers 

Section 6:  Industrial Relations, 

Trade Unions, Disputes and 
Resolut 



 

Four Steps of Strategic Management: 

1.Analyze the opportunities and threats or 

constraints that exist in the external 

environment. 

2.Formulate strategies that will match the 

organization’s strengths and weaknesses 

with the environmental threats and 

opportunities. 

3.Implement the strategies. 

4.Evaluate and control activities to ensure 

that the organization’s objectives are 

achieved. 



การวิเคราะห์งาน: Job Analysis 
  การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงาน ซ่ึงจะบอกถึงงานท่ี

จะต้องท า และคณุลักษณะของผูท่ี้จะเข้ามาท างานดังกล่าว 

ภารกจิ หน้าที ่ ความรับผดิชอบ 

ภารกจิ/ งานทีจ่ะต้องท า 

การวเิคราะห์งาน 

คุณสมบัตขิอง 
ผู้ทีจ่ะท างาน 

ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 

ภารกจิ 

วางแผนก าลงัคน 
สรรหา & คดัเลอืก 
จ่ายค่าตอบแทน 
อบรมพฒันา 
ประเมนิผลงาน 



การก าหนดมาตรฐาน               ในการ
ประเมิน 

มาตรฐานเชิงปริมาณ 

มาตรฐานเชิงคณุภาพ 

มาตรฐานเชิงพฤติกรรม 

มาตรฐานด้านเวลา 

มาตรฐานด้านค่าใช้จ่าย 



สามประสานเพือ่การบรหิารและพฒันา HR 

พนักงาน 

ผูบ้รหิาร 
ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์
 วเิคราะห/์วางแผน/ให ้
ค าปรกึษา/อ านวยการ 

 สง่เสรมิ/สนับสนุน/
กระตุน้/รว่มวางแผน 

 มสีว่นรว่ม/รับผดิชอบ/เรยีนรูแ้ละ

พัฒนาดว้ยตนเอง 



McKinsey’s 7 Ss 
แบบจ าลอง 7S+2S 
ในการพฒันาองคก์าร 

Shared  
Value 

Strategy 

Staff 

Structure 

System 

Style 

แนวการบริหาร 

Skill 

Shift the  

Paradigm 
Specific 

Tools 

การวิเคราะห์ศกัยภาพภายในองคก์ร - McKinsey’s 7 Ss 

Weaknesses Strengths 



ความเชือ่มโยงของวสิยัทศันก์บัแผนทรพัยากรบคุคล  

วสิยัทัศน ์

พันธกจิ 

กลยทุธ ์

แผนปฏบิตั ิ

แผนทรัพยากรบคุคล(HR) 

HRM HRD 

Balanced 
Scorecard 

ผลสมัฤทธิบ์คุลากร 

ผลสมัฤทธิอ์งคก์ร 

HRE 



สรรหา  คดัเลือก 

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

การพฒันา & ฝึกอบรม 

นโยบายดา้น 
ทรัพยากรมนุษย ์

การวางแผนก าลงัคน 

ระบบการใหคุ้ณและโทษ 

การบริหารค่าจา้ง เงินเดือน 
ทะเบียนประวติั 

ระบบการรายงาน 

One-Page Decision 
Making 

ระบบการจัดการทรัพยากรบคุคล 
และผลสมัฤทธิแ์บบบรูณาการ 

 Competency-Base Testing Systems   

  (CBTS) 

 Competency – base Interview Systems  

  (CBIS) 

 

 Personal KPIs Assessment  

 Competency Assessment  

 Pool Development  

 Career Development   

 Individual Development   

 Quantity 

 Quality 

 Direct Reward 

 Indirect Reward 

 Employee details 

 Salary records 

 Job Description 

 Training & experience 

 KPIs 

Competency  

 Personal Assessment Record 

 Personal learning development plan  

 Performance report 

 Competency report 

 Pool learning devolvement plan 

 Personal learning Development  

  Plan 

 Employee Cluster Summary report  

update 

update 





สมรรถนะ (Competency) 
   หมายถึง  ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 

(Skills) และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

(Attributes) ของบคุคล    ซ่ึงจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานต าแหน่งต่างๆ ให้ประสบความ ส าเร็จ  โดยได้

ผลงานท่ีสงูกว่ามาตรฐาน  และโดดเด่นกว่าเพือ่นร่วมงาน

ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายกว่า 



Competency Approach 

 ขีดสมรรถนะ (Competency)  คือ  ความรู้   ทักษะ และคุณลักษณะ
ส่วนบคุคลท่ีท าให้บคุคลผูน้ั้นท างานในความรับผดิชอบของตนได้ดีกว่าผูอ่ื้น 

โดยแบ่งออกเป็น 

สมรรถนะหลัก                                 (Core 

Competency) 

สมรรถนะตามหน้าท่ี (Functional 

Competency) 



Competency-based  
Human Resource Management  

 บุคคล เป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในปจัจยัการด าเนนิงานขององค์กร  

 แมว่้าองค์กรจะมทีรพัยากรด้านอืน่ๆ จ านวนมาก เช่น เงนิทุน วสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยที ี่

ทนัสมยั  

 แต่ขาดบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทศันคตทิ ีด่ ีเขา้มาท าหนา้ท ีเ่ป็น

ผูใ้ชจ้า่ยทรพัยากรเหลา่น ัน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 กจ็ะท าใหอ้งค์กรน ัน้ขาดประสทิธภิาพในการท างาน ขาดศกัยภาพในการแขง่ขนั ซึง่จะส่งผลให้

องค์กรน ัน้ประสบความลม้เหลว 

 

 



Competency :                            

David McCleland 

Skills 

Knowledge 

Self-concept: Self-confidence, 

Attitude 

Trait: Leaderships, Initiator etc.  

Motive: Achievement 

Orientation 



สิ่งท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

 การบริหารคนออนไลน์   ธุรกจิเขา้สู่ระบบ E-Commerce การเรยีนรู้เขา้สู่ระบบ E-

Learning การบรหิารทรพัยากรมนุษย์กจ็ะเขา้สู่ระบบ E-HR บา้ง โดยการใชเ้ทคโนโลย ี

สารสนเทศใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่องาน HRM และต้องเป็นผูน้  าแห่งการเปล ีย่นแปลง แสวงหา

ส ิง่ใหม่ๆ เขา้มาสู่องค์กรเป็นคนแรกเสมอ 

 การวัดรอยเท้าช้าง หลงัจากทีไ่ด้ HA แลว้ องค์กรต้องท า Benchmarking 

เพ ือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู้ส ิง่ท ีด่กีว่าจากองค์กรภายนอก 

    HRM จะต้องเตรยีมคนใหเ้กดิการเรยีนรู้และพฒันาเพ ือ่ท ีจ่ะวดัและเปรยีบเทยีบ 



ความเช่ียวชาญช านาญพเิศษในด้านต่างๆ 

ความรู้สึกนึกคดิเกีย่วกบัเอกลกัษณ์ 
และคุณค่าของตน 

จนิตนาการ แนวโน้มวธีิคดิวธีิปฏิบัตติน
อนัเป็นไปโดยธรรมชาตขิองบุคคล 

ข้อมูลความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่างๆ 

บทบาททีบุ่คคลแสดงออก
ต่อผู้อืน่ 

ความเคยชินพฤตกิรรมซ ้าๆ 
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

องคค์วามรู้ 
และ 
ทกัษะต่างๆ 

บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม  
(social Role) 

ภาพลกัษณ์ภายใน(Self Image 

อุปนิสัย (Traits) 

แรงผลกัดนัเบ้ืองตน้ ( Motive) 

โมเดลภูเขาน า้แข็ง  (Iceberg Model 



ขัน้ตอนการจัดท าสมรรถนะ 

1. วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
เพือ่ก าหนดสมรรถนะองค์การ (Organization 
Competency) 

2. วิเคราะห์ภารกิจ หรือบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มงาน แผนกเพือ่ก าหนด
สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน    (Functional or 
Department Competency) 

3. วิเคราะห์หน้าท่ีความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่งตามค าพรรณนา
ลักษณะงาน    (Job Description or Role Profile) 
เพือ่ก าหนดสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน หรือสายอาชีพ (Position 
Competency) 



ขัน้ตอนการจดัท าสมรรถนะ 
4. ก าหนดช่ือสมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. ก าหนด และสมรรถนะหลักของ

องค์การ (Core Competency) 
5. ก าหนดว่าสมรรถนะรายการน้ันควรแบง่เป็นระดับพฤติกรรม 

(Leveled) หรือเหมอืนกันท้ังองค์การ (Non-Leveled)  
6. ก าหนดค าจ ากัดความของสมรรถนะแต่ละรายการ 

(Competency Definition) 
7. ก าหนดลักษณะของพฤติกรรมหลักท่ีต้องการในแต่ละระดับของสมรรถนะ 

(Key Result Area)  เพือ่ให้สอดคล้องกับของ ก.พ. ควร
ก าหนด 5 – 6 ระดับ 



ขัน้ตอนการจัดท าสมรรถนะ 

8. ก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรม  
(bullets or items) ในแต่ละระดับ (levels)  
   ภายใต้ลักษณะพฤติกรรมหลักท่ีต้องการ 
 (Key Result Area)  
9.ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน 
สมรรถนะ (Competency Mapping) 

 
10.ประเมินสมรรถนะส าหรับบคุลากร และจัดท า 
แผนพฒันารายบคุคล (Competency  
Assessment and Individual   
Development Planning – IDP) 

 



สิ่งท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

 การบริหารแบบมุง่ผลสัมฤทธ์ิ หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ ท าให้องค์กรมอง

ตัวเองมากข้ึน ดรูอยร่ัว ตัวถ่วง กิจกรรมท่ีไมส่ร้างมลูค่า หรือกิจกรรมท่ี

องค์กรช านาญน้อยกว่าคนอ่ืน ฝ่าย HRM ต้องเตรียมแผนลดก าลังคน 
หรือแผนเลิกจ้าง และแผนรองรับคนท่ีเกิดจากการใช้บริการจากภายนอก 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ในอนาคตทกุองค์กรต้องเปล่ียนการจ่าย

ค่าตอบแทนให้อยู่ในรปูของการจงูใจมากกว่าการให้สวัสดิการ เช่น โบนัส จะไม่

จ่ายตามอายุงานหรือหารแบ่ง แต่จะจ่ายตาม KPIs 



แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ท าไว้อย่างดีแต่ท าไมไม่ได้ดี 

 การศึกษา 

 ประสบการณ์ 

 บคุลิกภาพ 

 ความรู้ในงาน 

 มนษุยสัมพนัธ์ 

 ทักษะการติดต่อส่ือสาร 

 ความกระตือรือร้น 

 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 ความคิดสร้างสรรค์ 

 ความมจิีตใจบริการ 

 



ปัญหาที่พบ 

 กรรมการสมัภาษณ์ แต่งต ัง้จากหวัหนา้งานทีไ่ม่เคยมทีกัษะในด้านการสมัภาษณ์หรอืการ

อ่านคนมาก่อน ไม่เตรยีมตวัเตรยีมค าถามหรอือ่านใบสมคัรมาก่อน ต้องให้ความส าคญัว่า

เราก าลงัค้นหาเพชรมาประดบัองค์กร 

 เม ือ่ถงึเวลากจ็ะเขา้ไปในฐานะ กรรมการสมัภาษณ์ แลว้กถ็ามเรือ่ยเป่ือย 

(Unstructured Interview) กจ็ะได้แต่ราคาคุย 

 การตดัสนิใจรบัผูส้มคัรเขา้ท างาน ใชค้วามรู้สกึในการตดัสนิใจเสยีเป็นส่วนใหญ่ ท าใหไ้ด้

บุคคลทีม่ปีญัหาเขา้มาในองค์กร  

 เม ือ่เขา้ทดลองงานครบ 15 วนั กป็ระเมนิผลเช่นเดยีวกนั โดยใหห้วัหนา้เป็นผู ้
Check list 



การพฒันาและการเรียนรู้ 
(Learning & Development) 

 ปัจจบุันนิยมใช้ค าว่า Learning มากกว่า Training  
เพราะมคีวามหมายกว้างกว่า และใช้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึด

ห้องเรียนเป็นศูนย์กลาง 

 ฝ่าย HRM จะส ารวจ Training Need แต่มักจะได้ 

Training Want เป็นความต้องการมากกว่าความจ าเป็น
เพราะให้หัวหน้าตอบแบบส ารวจ หรือตัวเองตอบเอง ก็ไมรู่้ว่าขาด

อะไร 

 การอบรมจึงต้องเหว่ียงแห  ไมเ่หมาให้ทกุคนอบรมเหมอืนๆ กัน 



Competency ช่วยได้อย่างไร 

  การประเมิน Competency จะท าให้ทราบ 

Competency gap  

 รับรู้ร่วมกัน ระหว่างลกูน้องและหัวหน้า 

พฒันาได้ตรงตามเป้าหมาย 

 ลดค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีสญูเสียไปกับการอมรมท่ีไม่

ก่อให้เกิดการพฒันาสมรรถนะในงาน 



Competency กับแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) 

 เม่ือประเมินพบว่ามี Competency gap 

 เชิญผู้ถูกประเมินมาแจ้งผลการประเมิน และเซน็รับทราบ 

 วางแผนร่วมกัน ในแบบฟอร์ม IDP  โดยก าหนดหวัข้อ
การอบรม วิธีการ ระยะเวลาตัง้แต่เม่ือไรถงึเม่ือไร  



การพัฒนา 
 Coaching                          การสอนงาน 

 Mentoring                         การเป็นพีเ่ล้ียง 

 Attachment Working        การไปประสานงานติดต่อกับหน่วยงาน
อ่ืน 

 Secondment Working       การไปอยู่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
อ่ืน 

 Work Shadowing              ให้ตัดสินใจโดยมีการดแูลใกล้ชิด 

 Project Assignment           ให้ท าโครงการพเิศษ 

 Open / Distance learning   การเรียนรู้ทางไกล 

 Learning Package              เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

 Internal Training Course    จัดอบรมภายใน 

 External Training Course   ส่งไปอบรมภายนอก 



ตัวอย่างค าจ ากัดความของสมรรถนะ  
(ประเภททกัษะ) 

 ทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลู  
 (Data Processing Skills – DPS) 
   ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมลู 

เพือ่การจัดท าฐานข้อมลู  และการเผยแพร่ข้อมลูการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ     ตลอดจนสนับสนนุข้อมลูให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศท่ีจ าเป็น  



การพัฒนาบุคคลโดยการอบรมเพื่อให้เขา
เกดิ 5A 

    ACHIEVE    น ามาใช้ให้ได้รับความส าเร็จในงาน 

    ACTIVE       ความกระตือรือร้น ขวนขวายในการแข่งขัน 

    ADAPT        ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

    ADVANCE  พฒันาสมรรถนะให้ก้าวหน้าข้ึน 

    APPLY          ดัดแปลงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 



การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 

 เน้นเปล่ียนแปลงระบบราชการโดยขจัดสิ่งที่เป็น
อุปสรรคต่อการบริการ  

 1. ถ่ายโอนหลักการจัดการภาคเอกชนไปสู่
ภาครัฐ - เน้นผลลัพธ์และความคุ้มค่า (3Es คือ 
economy efficiency และ 
effectiveness) 



การบรหิารงานภาครฐัแนวใหม ่

 2. การแปรรูป - เพื่ อลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ รวมไปถงึการจ้างเหมา  

 3. การหาตัวแทน - การตั ้งหน่วยงานกึ่ งอิสระเพื่ อ
รับผิดชอบด าเนินการ (องค์การมหาชน) 

 4. การแข่งขัน – กรณีที่รัฐเลิกผูกขาด 
  



การบรหิารงานภาครฐัแนวใหม ่

 5. กระจายอ านาจ มี 2 กรณี 
  5.1 แบ่งอ านาจ – กระจายการปฏิบัต ิอ านาจ
ตัดสินใจอยู่ส่วนกลาง รับผิดชอบต่อส่วนกลาง 

  5.2 สละอ านาจ – ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ส่วนกลาง แต่รับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่น  



การบรหิารงานภาครฐัแนว
ใหม ่

 6. การเสรมิสรา้งอ านาจใหแ้ก่
ประชาชน – การเสรมิสรา้งการ
มสีว่นรว่มของประชาชน ใน
รปูแบบของคณะกรรมการหรอื 
การเขา้มามสีว่นรว่มในการ
ก าหนดนโยบายของชุมชน เชน่ 
คกก.โรงเรยีน หรอืศนูยเ์ด็กเล็ก 
โดยชุมชน 



แนวคดิการปกครองและบรกิาร
ของทอ้งถิน่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 1. เปล่ียนจาก “การปกครองท้องถิ่น” เป็น “ธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น”  

  - การปกครอง = การตัดสินใจและใช้ทรัพยากร
ของสถาบนัที่เป็นทางการของรัฐ 

  - ธรรมาภบิาล = การปกครอง + การเจรจา
ระหว่างรัฐ + เอกชน + ภาคที่ไม่หาก าไร 



แนวคดิการปกครองและบรกิารของทอ้งถิน่ที่
เปลีย่นแปลงไป 

  
รปูแบบ จดุเนน้ ทศิทาง เทคนคิ 

การปกครอง
ทอ้งถิน่ (เดมิ) 

- บรกิารโดยให้
ความส าคญักบั
ปญัหาสงัคม 
- มองปญัหาแตล่ะ
ดา้นแยกกนั  
- มองเป็นรปูธรรม 

ด าเนนิการฝ่าย
เดยีว หนว่ยงาน
เดยีว 

พึง่สายการบงัคบั
บญัชาขา้ราชการ 
ไมย่ดืหยุน่ 
 

ธรรมาภบิาล
ทอ้งถิน่ (ใหม)่ 

- จดัการปญัหาการ
กนิดอียูด่ขีอง
พลเมอืง 
- มองหลายแงม่มุ 
องคร์วม 
- มองแตล่ะดา้น
พึง่พงิกนั 

ด าเนนิการหลาย
ฝ่าย โดยเป็น
หุน้สว่นกนั
ระหวา่งภาครฐั 
เอกชน  

มคีวามยดืหยุน่ท ัง้ 
ขา้ราชการ และ
เครอืขา่ย 



แนวคดิการปกครองและบรกิาร
ของทอ้งถิน่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 ผูบ้รหิาร/เจา้หนา้ที ่= ตอ้งเปลีย่นแปลง
จากหลกัการ “บรกิารสาธารณะ”                   

(นกับรหิารแบบเดมิ) โดยเพิม่หลกัการ 
“นวตักรรมสาธารณะ” (นกับรหิารแบบ
นกัการเมอืงเรยีนรูจ้ากประชาชน) 

เนือ่งจาก ผูบ้รหิาร/เจา้หนา้ที ่ตอ้งท างาน
กบันกัการเมอืง และเป็นคนกลางในการ

รกัษาผลประโยชนข์องชุมชน 



  

หลกับรกิารสาธารณะ หลกันวตักรรมสาธารณะ 

1.ข ัน้ตอน 
  - ยตุธิรรม, เหมาะสม, พรอ้มรบั

ผดิ 

1.ผลลพัธ ์
 - คณุภาพการบรกิาร, มี
ประสทิธภิาพและผลกระทบ 

2.การควบคมุ 
  - ความพรอ้มรบัผดิตอ่สว่นกลาง, 
ตรวจดกูารหลบเลีย่งความผดิ 

2.การก ากบัดแูล 
 - แนวทางชดัเจน, ความเป็นอสิระ
ของทอ้งถิน่, เจา้หนา้ทีไ่ดร้บัการ
ยอมรบั 

3.การท าตาม 
 - การเชือ่ฟงั, ความเชือ่ถอืได ้

3.ผลการปฏบิตังิาน 
 - สรา้งสรรคแ์ละคดิประดษิฐ,์ มี
ความเสีย่ง 

4.ความสม า่เสมอ 
 - เป็นแบบอยา่งเดยีวกนั, เป็น
ธรรม 

4.ความหลากหลาย 
 - ตอบสนองตอ่คนทีแ่ตกตา่งกนั, 
เป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร, ยดืหยุน่ 

5.การท างานเพือ่ประชาชน 
 - เอาใจใส,่ ใชว้ชิาชพี 

5.การท างานกบัประชาชน 
- รบัฟงั, สนบัสนนุ 



แนวคดิการปกครองและบรกิาร
ของทอ้งถิน่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 นอกจากนี ้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ต้องเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองใน 5 ด้าน คือ การท างานการเมือง, การ
เป็นผู้น าองค์การ, การพฒันาความรู้ของตนเอง, 
การพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก และการ
มุ่งเน้นกลยุทธ์ 

 



Competencies 

สมรรถนะ (Competencies) เป็นคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคล
ซึ่งเป็นตัวบ่งชีว่้าบุคคลนัน้จะปฏบิัตงิานได้อย่างโดดเด่น          

ในงานหน่ึงๆ 





สมรรถนะของบุคลากรองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่  

• สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร เป็นรายการสมรรถนะท่ีผูบ้ริหารท่ีต้องก ากับดูแล
ทีมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ าเป็นตอ้งมีในฐานะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อน า
ทีมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

• สมรรถนะประจ าสายงาน เป็นรายการสมรรถนะท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
งาน/สายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีผูด้  ารงต าแหน่งงาน
นั้นๆ สามารถปฏิบติัภารกิจในหน้าท่ีไดดี้ยิ่งข้ึน และบรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร 

• สมรรถนะหลกั เป็นรายการสมรรถนะท่ีผูบ้ริหาร และขา้ราชการทุกรายจ าเป็นตอ้ง
มีเพื่อเป็นการหล่อหลอมใหเ้กิดพฤติกรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคร่์วมกนั เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รประชาชน สงัคม และประเทศชาติ 



ตน้แบบสมรรถนะหลกั  
(ขา้ราชการทกุระดบัตอ้งม)ี 

1. มุง่ผลสมัฤทธิ ์
2. การยดึมั่นในความถกูตอ้งและจรยิธรรม 
3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
4. การบรกิารเป็นเลศิ 
5. การท างานเป็นทมี 
 



ตน้แบบสมรรถนะของผูบ้รหิาร 
(ผูบ้รหิารตอ้งม)ี 

1. การเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยทุธ ์
 





เรียนรู้ภาวะผู้น าจาก ... 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

                       ไมต่ดิต ารา 
หลกัการทรงงานมลีกัษณะการพัฒนาทีอ่นุโลม
และรอมชอมกบัสภาพธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
และสภาพของสงัคมจติวทิยาของชมุชน เป็นการ
ใชต้ าราอยา่งอะลุม่อลว่ยกนั ไมผ่กูตดิกบัวชิาการ
และเทคโนโลยทีีไ่มเ่หมาะสม คอื "ไมต่ดิต ารา"  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3


เรียนรู้ภาวะผู้น าจาก ... 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

ความรู ้
ทรงพระเกษมส าราญ และทรงมคีวามสขุทกุคราทีจ่ะ
ชว่ยเหลอืประชาชน ซึง่เคยรับสัง่ครัง้หนึง่วา่ 
  
...ท างานกบัฉัน ฉันไมม่อีะไรจะให ้นอกจากการมี
ความสขุรว่มกนัในการท าประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่... 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3


ตน้แบบสมรรถนะตามสายงาน 
1. การก ากบัตดิตามอยา่งสม ่าเสมอ 
2. การแกไ้ขปัญหาอยา่งมอือาชพี 
3. การแกไ้ขปัญหาและการด าเนนิการ
เชงิรกุ 
4. การคน้หาและการบรหิารจัดการขอ้มลู 
5. การควบคมุและจัดการสถานการณ์
อยา่งสรา้งสรรค ์
6. การคดิวเิคราะห ์
7. การบรหิารความเสีย่ง 
8. การบรหิารทรัพยากร 
9. การมุง่ความปลอดภยัและการระวงัภยั 
10. การยดึมั่นในหลกัเกณฑ ์
11. การวางแผนและการจัดการ 
 

12. การวเิคราะหแ์ละบรูณาการ 
13. การสรา้งใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในทกุ
ภาคสว่น 
14. การสัง่สมความรูแ้ละความเชีย่วชายใน
สายอาชพี 
15. การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสายสมัพันธ ์
16. ความเขา้ใจผูอ้ืน่และตอบสนองอยา่ง
สรา้งสรรค ์
17. ความเขา้ใจพืน้ทีแ่ละการเมอืงทอ้งถิน่ 
18. ความคดิสรา้งสรรค ์
19. ความละเอยีดรอบคอบและความ
ถกูตอ้งของงาน 
20. จติส านกึและความรับผดิชอบตอ่
สิง่แวดลอ้ม 
21. ศลิปะโนม้นา้วจงูใจ 
22. สรา้งสรรคเ์พือ่ประโยชนท์อ้งถิน่ 



ความรูท้ ีจ่ าเป็นในงานของ ขรก.ทอ้งถิน่ 

1. ความรูท้ ีจ่ าเป็นในงาน 
2. ความรูเ้ร ือ่งกฎหมาย 
3. ความรูเ้ร ือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง 
4. ความรูท้ ัว่ไปเรือ่งชุมชน 
5. ความรูเ้ร ือ่งการจดัการความรู ้
6 .ความรูเ้ร ือ่งการจดัท าแผนปฏบิตั ิ
การและแผนยทุธศาสตร ์
7. ความรูเ้ร ือ่งการตดิตามและ
ประเมนิผล 
8. ความรูเ้ร ือ่งระบบการจดัการองคก์ร 
9. ความรูเ้ร ือ่งการวเิคราะหผ์ลกระทบ
ตา่งๆ เชน่ EIA HIA ฯลฯ 
10. ความรูเ้ร ือ่งการท างบการเงนิ และ
งบประมาณ 
11. ความรูเ้ร ือ่ง GFMIS 

12. ความรูเ้ร ือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
13. ความรูเ้ร ือ่งบญัชแีละระบบบญัช ี
14. ความรูเ้ร ือ่งจดัซือ้จดัจา้งและ
กฎระเบยีบพสัด ุ
15. ความรูเ้ร ือ่งการบรหิารทรพัยากร
บคุคล 
16. ความรูเ้ร ือ่งการพฒันาบคุลากร 
17. ความรูเ้ร ือ่งงานธรุการและงานสาร
บรรณ 
18. ความรูเ้ร ือ่งสถานการณภ์ายนอก
และผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคม
พืน้ที ่
19. ความรูเ้ร ือ่งสือ่สารสาธารณะ 
20. ความรูเ้ร ือ่งการบรหิารจดัการ 
Hardware Software และ Network 
21. ความรูเ้ร ือ่งบรรณารกัษ ์

 



ทกัษะทีจ่ าเป็นในงาน 

1. ทักษะการบรหิารขอ้มลู 
2. ทักษะการใชค้อมพวิเตอร ์
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสบืสวน 
5. ทักษะการบรหิารโครงการ 
6. ทักษะในการสือ่สาร การน าเสนอ และถา่ยทอดความรู ้
7. ทักษะการเขยีนรายงานและสรปุรายงาน 
8. ทักษะการเขยีนหนังสอืราชการ 
9. ทักษะการใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์ 



การพฒันาบคุลากรเพือ่ประเทศไทย 4.0 

ทกัษะทีส่ าคญัในศตวรรษที ่21 
1. ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละวฒันธรรม 
2. ทกัษะการคดิเชงิวพิากษแ์ละการแกไ้ขปญัหา 
3. ทกัษะดา้นการสือ่สารและการรว่มมอืกนั 
4. ทกัษะดา้นขอ้มลูขา่วสาร สือ่ และเทคโนโลย ี
5. ทกัษะดา้นชวีติและการประกอบอาชพี 
 



สรปุความรู ้ทักษะและสมรรถนะทีค่วรทราบ/ม ี

o รายนามสมรรถนะ 
o การก ากบัตดิตามอยา่งสม า่เสมอ  
o การแกไ้ขปัญหาอยา่งมอือาชพี 
o การแกปั้ญหาและด าเนนิการเชงิรกุ 
o การคน้หาและการบรหิารจัดการ
ขอ้มลู 

o การควบคมุและจัดการสถานการณ์
อยา่งสรา้งสรรค ์ 

o การคดิวเิคราะห ์
o การบรหิารความเสีย่ง 
o การบรหิารทรัพยากร 
o การมุง่ความปลอดภัยและการระวัง
ภัย 

o การยดึมั่นในหลักเกณฑ ์
o การวางแผนและการจัดการ 
o การวเิคราะหแ์ละการบรูณาการ 
o การสรา้งใหเ้กดิการมสีว่นรว่มทกุ
ภาคสว่น 

o การสัง่สมความรูแ้ละความ
เชีย่วชาญในสายอาชพี  

o การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสาย
สมัพันธ ์

o การใหค้วามรูแ้ละสรา้งสายสมัพันธ ์
o ความเขา้ใจผูอ้ืน่และตอบสนอง
อยา่งสรา้งสรรค ์

o ความเขา้ใจพืน้ทีแ่ละการเมอืง
ทอ้งถิน่ 

o ความคดิสรา้งสรรค ์
o ความละเอยีดรอบคอบและความ
ถกูตอ้งของงาน 

o จติส านกีและรับผดิชอบตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

o ศลิปะการโนม้นา้วจงูใจ 
o สรา้งสรรคเ์พือ่ประโยชนข์อง
ทอ้งถิน่ 
 

รายนามความรู ้
o ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน 
o คามรูเ้รือ่งกฎหมาย 
o ความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง 
o ความรูท้ั่วไปเรือ่งชมุชน 
o ความรูเ้รือ่งการจัดการความรู ้ 
o ความรูเ้รือ่งการจัดท าแผนปฏบิัตกิารและ
แผนยทุธศาสตร ์

o ความรูเ้รือ่งการตดิตามและประเมนิผล 
o ความรูเ้รือ่งระบบการจัดการองคก์ร 
o ความรูเ้รือ่งการวเิคราะหผ์ลกระทบตา่งๆ 
เชน่ EIA, HIA, ฯลฯ 

o ความรูเ้รือ่งการท างบการเงนิ และ
งบประมาณ 

o ความรูเ้รือ่ง GFMIS 
o ความรูเ้รือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
o ความรูเ้รือ่งบัญชแีละระบบบัญช ี
o ความรูเ้รือ่งจัดซือ้จัดจา้งและกฎระเบยีบ
พัสด ุ

o ความรูเ้รือ่งการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
o ความรูเ้รือ่งการพัฒนาบคุลากร 
o ความรูเ้รือ่งงานธรุการและงานสารบรรณ 
o ความรูเ้รือ่งสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคมพืน้ที ่

o ความรูเ้รือ่งสือ่สารสาธารณะ 
o ความรูเ้รือ่งการบรหิารจัดการ Hardware 

Software และ Network  

รายนามทกัษะ 
o ทักษะการบรหิาร
ขอ้มลู 

o ทักษะการใช ้
คอมพวิเตอร ์

o ทักษะการประสานงาน 
o ทักษะในการสบืสวน 
o ทักษะการบรหิาร
โครงการ 

o ทักษะในการสือ่สาร 
การน าเสนอ และ
ถา่ยทอดความรู ้

o ทักษะการเขยีน
รายงานและสรปุ
รายงาน 

o ทักษะการเขยีน
หนังสอืราชการ 

o ทักษะการใชเ้ครือ่งมอื
และอปุกรณ์ทาง
วทิยาศาสตร ์
 
 



การประเมนิสมรรถนะน าไปใช ้

1. การใหผ้ลตอบแทน 
2. การคดัสรร 
3. การวางแผนความกา้วหนา้ในอาชพี
และการวางแผนสบืทอดต าแหนง่ 
4. การฝึกอบรมและพฒันาโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การประเมนิผลการปฏบิตั ิ
ราชการ 



ขา้ราชการทอ้งถิน่ในทศวรรษหนา้ 

 ขรก. ส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักส าคัญในการบริหารราชการ เช่นเดียวกับ ขรก.พลเรือน 
ทหาร และ ขรก.ประเภทอ่ืนๆ 

 สิ่งส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ขรก.ท้องถิ่น คือ 
 1. การสร้างเกียรตยิศและศักดิ์ศรี โดยเข้าใจคุณค่าและความส าคัญของตน ทดัเทยีมกับ 

ขรก. ประเภทอ่ืนๆ 
 2. ความเป็นมืออาชีพ ต้องเช่ียวชาญในงาน ระเบียบ กฎหมาย 
 3. ความเป็นกลาง พร้อมปฏิบัตหิน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และพร้อม

ปฏิบัตงิานกับฝ่ายการเมืองที่เข้ามาด ารงต าแหน่ง 



ขา้ราชการทอ้งถิน่ในทศวรรษหนา้ 

 4. ความทนัสมยั พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปฏริปู
องคก์ร มวีสิยัทศันก์วา้งไกล 

 5. ค านงึถงึการมสีว่นรว่มของ ปชช.  ให ้ปชช. 
ตรวจสอบได ้

 6. ความสามารถในการบรหิารงานเชงิบรูณาการ 
รว่มกบัทกุหนว่ยงาน ท างานแบบประชารฐั 

 7. ความม ัน่คงในสายอาชพี  

 - มคีวามเตบิโต - มอีงคก์รพทิกัษค์ณุธรรม  

 - มอีงคก์รบรหิารงานบคุคลทีม่เีอกภาพ 

 - ไมถ่กูแทรกแซง - มหีลกัประกนัดา้นสวสัดกิาร 



บุคลกิของผู้บริหารที่มีอทิธิพลต่อการบริหาร
บุคคลสมัยใหม่ 

SMART 

      S   -  SYSTEM  

      M  -  MOTIVATION 

      A   -  AIMS 

      R   -  ROLE 

      T   -  TACTIC  


