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1. ทบทวนผลการบริหารทรัพยากรบุคคลจงัหวัดอ่างทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
  การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการรวม  26 โครงการ   ซ่ึงด าเนนิการโดยหน่วยงานใน
จังหวัด รวม   13   หน่วยงาน   ใช้งบประมาณ รวมทัง้สิ้น 3,649,154 บาท ทั้งนี้สามารถจ าแนกโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามมิติ HR Scorecard และ
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดังนี้ 
 

มิติ HR-Scorecard 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 

  มิติที่ 1  ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ 

- พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

- จังหวัดมีแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามยุทธศาสตร์จังหวัด 

4 516 คน 1,405121 บาท 

 - วางแผนบริหารอัตรา
วางแผนบริหารอัตราก าลัง
และปรับอัตราก าลังให้
เหมาะสมเพียงพอกับ
ภารกิจ 

- จังหวัดมีโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
งาน 

 

1 130 คน 65,000 บาท 
( 1 โครงการ) 

 - มีฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่
ครอบคลุม ครบถ้วน และถูกต้อง 
รวมทั้งบุคลากรได้ปฏิบัติงานตรง
ตามความรู้ความสามารถและ
ความถนัด 

   

   รวม        5 646 คน 1,470,121 บาท 
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มิติ HR-Scorecard 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 

มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของจังหวัดให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของจังหวัดให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 
 
 

700 คน 
 
 
 

139,024 บาท 
( 6 โครงการ) 

 

 - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1 
 

130 คน 65,000 บาท 
(1 โครงการ) 

 

 - พัฒนาระบบการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่มี
ภารกิจร่วมกัน 

- จังหวัดมีแผนงานและมาตรการ
ด้านการบริหารงานที่รองรับ
ภารกิจขององค์กร 

 

   

 - จังหวัดมีการวางแผนและบริหาร
ก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

   

   7 830 คน 204,024 บาท 
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มิติ HR-Scorecard 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 

มิติที่ 3  ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- พัฒนาระบบการพิจารณา
ความดี ความชอบ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
ตรวจสอบได้ และโปร่งใส 
ชัดเจน 

- มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

   

 - การบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม 

 

2 140 89,400 บาท 
(2 โครงการ) 

 - มีระบบการรับผิดชอบการตัดสินใจ
และผลการตัดสินใจในด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

7 647 คน 175,059 บาท 

 - พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

- มีวัฒนธรรมและบรรยากาศที่
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   

   9 787 คน 264,459บาท 
 

มิติที่ 4   ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม 
ของจังหวัดให้บุคลากรมี
ความตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม 

- บุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก
ถึงวัฒนธรรม ค่านิยม จริยธรรมต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน 

4 889 คน 1,660,550 บาท 
(3 โครงการ) 

   4 
 

889 คน 1,660,550 บาท 
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มิติ HR-Scorecard 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 

มิติที่  5  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

- พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ 
ส่งเสริมให้บุคลากร มีขวัญ 
ก าลังใจ มีความผาสุก ใน
การท างาน 

- บุคลากรพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ในการท างานและระบบงานผูกพัน
กับองค์กร 

1 80 50,000 บาท 
(1 โครงการ) 

  - บุคลากรมีความสุขในงานที่ท าและ
มีความผูกพันกับองค์กร 

   

   1 80 50,000 บาท 
 

 
เมื่อพิจารณาในแง่ของงบประมาณพบว่า   การบริหารทรัพยากรบุคลากรปี 2562 ส่วนใหญ่เน้นที่ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล          

ด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (มิติที่ 4) คิดเป็นร้อยละ 45.50 ของงบประมาณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของทั้งจังหวัด 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเน้นความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนา
จังหวัดอ่างทอง 
 
  ส าหรับด้านการพัฒนาบุคลากร หากพิจารณาในแง่ของสัดส่วนจ านวนบุคลากร พบว่า ปี 2562 มีการพัฒนาบุคลากรได้จ านวน  3,232 คน                    
จาก 26 โครงการ (ในปี 2562 จังหวัดอ่างทอง) มีจ านวนข้าราชการสังกัดส่วนภูมิภาค จ านวน 1,883 คน  ซ่ึงหมายความว่าบุคลากร  1 คน ได้รับการ
พัฒนาในโครงการมากกว่า 1 โครงการ 
 
  สรุปภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอ่างทอง สามารถจ าแนกตาม มิติ HR Scorecard 
ได้ดังนี้ 
 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 1,470,121 บาท 
มิติที ่2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 204,024 บาท 
มิติที ่3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 264,459 บาท 
มิติที ่4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1,660,550 บาท 
มิติที ่5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 50,000 บาท 
 รวม  3,649,154  บาท 
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ความเชื่อมโยงจุดเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทองปี 2562 
 
 

จุดเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทองปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง 
และเป็นสุข 

พัฒนาผลิตภัณฑ์      
สู่ระดับมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

2. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจมีความผาสุกในการท างาน    
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
4. พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้    
5. สรา้งวัฒนธรรม ค่านิยมของจังหวัดให้บุคลากรมีความตระหนักถงึคุณธรรม จริยธรรม    
6. วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ    
7. พัฒนาระบบการพิจารณาความดี ความชอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส ชัดเจน 

ตรวจสอบได ้
   

8. พัฒนาระบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีมีภารกิจร่วมกัน    
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2. การวิเคราะห์สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง 
ปัญหา / อุปสรรค  

1. ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง (สภาพแวดล้อมภายใน) 
2. การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนา (สภาพแวดล้อมภายนอก) 
3. การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ข้าราชการที่เก่ียวข้องไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าที่ควร (สภาพแวดล้อมภายนอก) 
4. สถานศึกษายังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ (สภาพแวดล้อมภายนอก) 
5. หน่วยงานภูมิภาคมีภาระหน้าที่ต้องรายงาน2 ทางคือต่อกรม และจังหวัด (สภาพแวดล้อมภายนอก) 
 ข้อค้นพบเพ่ิมเติมจากคณะท างานสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดอ่างทอง 
6. การก าหนดแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2553 ดังกล่าว เป็นการรวบรวมโครงการ / กิจกรรม จากส่วนราชการประจ าจังหวัด               

โดยยังไม่ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ(สภาพแวดล้อมภายใน) 
7. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนฯดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานตามหน้าทีและงานประจ าของราชการ มีการเชื่อมโยงเพ่ือตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดทุกประเด็นแต่เป็นการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์อย่างกว้างๆ (สภาพแวดล้อมภายใน) 
8. การขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน ท าให้กิจกรรมที่จ าเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหลายกิจกรรม ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ (สภาพแวดล้อมภายนอก) 
9. จังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด มีอ านาจหน้าทีจ่ ากัดในการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างจ ากัด ท าให้กิจกรรมที่จ าเป็น

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหลายกิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่นไม่มีอ านาจในการวางแผนก าลังคน การสรรหาข้าราชการ 
(แต่สรรหาและบรรจุพนักงานราชการและลูกจ้างได้) เป็นต้น (สภาพแวดล้อมภายใน)  

      ทั้งนี้ ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จังหวัดมีอ านาจหน้าที่จ ากัดเฉพาะในด้านการวางแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ของข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง) และการด าเนินการทางวินัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในปีงบประมาณต่อไป ควรยึดประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด เป็นกรอบในการ พิจารณา จัดท าโครงการ / กิจกรรมในแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดในภาพรวม โดยมีจุดเน้นที่ชัดเจนมากข้ึน  ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องน างานประจ าด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปใส่ไว้
ในแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 

2. ส่วนราชการและจังหวัดควรตั้งงบประมาณสนับสนุนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือตอบสนองแผนการพัฒนาจังหวัด 

3. ส่วนราชการในส่วนกลางควรให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงจังหวัดให้ตรงกับความต้องการ 
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3. แนวทางการวิเคราะห์  

  กรอบแนวทางในการวิเคราะห์ จะใช้ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นเป็นตัวตั้ง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลจาก (1) การทบทวนผลการด าเนินงาน                
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปี 2562 (2) การสังเคราะห์จากแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปี 2561-2564 และ
ข้อมูล  จากเอกสารรายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลากรจังหวัดอ่างทอง และ (3) การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค/ภัยคุกคาม (4) ความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ (5) การระดมสมองของคณะท างาน PMQA จังหวัดอ่างทอง แล้วระบุปัจจัยที่จ าเป็นด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็น 
 

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอ่างทองในภาพรวม 
 

โอกาส 
 

- มีการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล 
- ขรก.ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ภายใต้ระบบคุณธรรม 
-  การพัฒนาขรก.ยึดหลักสมรรถนะและการพัฒนารายบุคคล 
- มีการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน 
-  มีช่องทางร้องเรียน เรียกร้องความยุติธรรม 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงานและสมรรถนะ 
- มีระบบเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
- มีการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆและการน าข้อมูลในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมาใช้ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- ประชาชนมีการศึกษาดีขึ้น มีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ 

ตรวจสอบการท างานภาครัฐ และให้ความร่วมมือกับภาครับได้ ส่งผลต่อ
จังหวัดในการสร้างเครือข่าย 

- มีระบบบริหารงปม.ให้จังหวัดแก้ไขปัญหาเอง ท าให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด 
- มีพรฎ.ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 
- มีกรอบกฎหมายให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
- สาธารณูปโภคเจริญขึ้น การติดต่อคมนาคมสะดวก ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
- สิ่งอ านวยความสะดวกช่วยในการเพ่ิมผลงานและท าให้บุคลากรพึงพอใจ 

อุปสรรค 
 

- ไม่จัดอัตราก าลังแทนต าแหน่งเกษียน เนื่องจากน าต าแหน่งไปยุบเพ่ือก าหนดต าแหน่ง
ต่างๆในระดับสูง 

-  บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ตรงสังกัด ไม่ได้รับประโยชน์จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- การปรับขนาดอัตราก าลังภาครับ ท าให้บุคลากรต้องรับผิดชอบสูง ท าให้เกิดความ
กดดันในการท างาน 

-  ไม่มีการสนับสนุนการขยายต าแหน่งในส่วนภูมิภาคท าให้บุคลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจ 

- กระบวนงานมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน แต่อัตราก าลังลดลง 
- งปม.ลดน้อยลง บางงบต้องรีบใช้และมีการก าหนดเป้าหมายลงมาไม่ยืดหยุ่น ท าให้

คุณภาพงานลดลง 
- การจัดสรรงปม.ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาและความต้องการ 
- การออกกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ขรก.ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ค่อยมีโอกาสมีส่วน

ร่วม 
- สถานศึกษายังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร 

- หน่วยงานภูมิภาคต้องขึ้นตรงและรายงาน 2 ทาง คือ กรม และ จังหวัด 
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จุดแข็ง 

 
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะเหมาะสมในการท างาน 
- บุคลากรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
- มีศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และ video conference 
- บุคลากรเสียสละ มีจริยธรรม คุณธรรมในการท างาน 
- บุคลากรระดับสายปฏิบัติงานมีความร่วมมือกันดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

และการประสานงานกันในแนวนอนมากขึ้น 
- ผู้บริหารมีภาพลักษณ์ในการบริหารงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 
- มีระบบเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
 

 
จุดอ่อน 

 
- กรอบอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
- มีการลาออกและโยกย้ายสูง ท าให้ขาดอัตราก าลัง 
- ขาดการวางแผนอัตราก าลังที่เหมาะสม 
- ภาระงานและปริมาณงานมากเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราก าลัง 
- มีวัฒนธรรมในการท างานแบบปิด ยังขาดระบบธรรมาภิบาลในทางปฏิบัติ 
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการยังคงขึ้นอยู่กับอ านาจตัดสินใจของ
ผู้บริหารมากกว่าผลงาน 

- บุคลากรยังขาดจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ 
- ขาดการมอบหมายงานที่ชัดเจนตามความสามารถ 
- ปฏิบัติงานไม่ตรงกับสายงานและความรู้ความสามารถ 
- การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ท าให้มีการเปลี่ยนนโยบายและการปฏิบัติไม่
ต่อเนื่อง 
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ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอ่างทอง 
      1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปรับต าแหน่งและเลื่อนระดับที่รวดเร็วและเป็นธรรม 

2. จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
3. มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากร  
4. จัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้เพียงพอ 
5. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
6. จัดอบรมข้าราชการและพนักงานในด้านการบริการและการจัดท าโครงการต่างๆ 
7. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/สถานที่ท างาน 
8. ระบบข้อมลูข่าวสารที่ชัดเจนและทั่วถึง 

 

4. การวิเคราะห์เพื่อก าหนดจุดเน้นในการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด
อ่างทอง 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้ง            
3 ประเด็น ดังนั้น ในการจัดท าแผนฯ จึงยึดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเป็นตัวตั้ง จากนั้นจึงวิเคราะห์ค้นหาประเด็นการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น 

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงส่วนราชการในจังหวัดมีเป็นจ านวนมาก ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
ทั้งหมด    มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป บางส่วนราชการมิได้สนับสนุนหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดโดยตรง แต่มีบทบาทในเชิงสนับสนุน  ดังนั้น
เพ่ือให้มองเห็นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการ จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เชิงการสนับสนุนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ใน
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง โดยใช้ชื่อว่า พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จะเป็นช่องทางให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ สามารถจัดท ากิจกรรม โครงการตามบทบาทหน้าที่ของตน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างบูรณาการ 
   

ในการนี้ได้สร้าง “ตัวแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล” ขึ้นเพ่ือสื่อความหมายให้เห็นความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังภาพในหน้าถัดไป 
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ตัวแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง “อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย”   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1. มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและที่อยู่สะอาด ปลอดภยั 
2. มีระบบนิเวศอยู่ในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน 
3. มีชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูล ไมเ่อารัดเอาเปรียบกัน 
4. ประชาชนมีส่วนรว่มในการก าหนด ควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. ประชาชนได้รับปัจจยัพื้นฐานของชีวติ (อาหาร น ้า ที่พักอาศัย ความปลอดภัย 
มีรายได้และมีงานท า ) 
6. ประชาชนมีสิทธ ิมีโอกาสรับรู้ข่าวสาร มีการติดต่อประสานงาน และระดม
ความคิด ประสบการณ์ เพื่อท า งานร่วมกันในชุมชน 
7. มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชวีติชีวา มีนวัตกรรมอยู่เสมอ 
8. มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีการด า รงชีวิต รวมทั้งเอกลักษณ์ของ
กลุ่มชนแต่ละชุมชน 
9. มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืน และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี ที่มีมาในอดีต 
10. มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลที่ทัว่ถึง เหมาะสมส า 
หรับประชาชนทุกคน 
11. ประชาชนมีสภาวะสุขภาพดี  มีอัตราการเจ็บปว่ยในระดับต่ า 

1. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง ที่ม“ีระบบเกษตรดีที่เหมาะสม” หรือ 
GAP (Good Agricultural Practices , Good 
Animal Practices , Good Aguatic 
Practices) มาตรฐาน GAP 

2. พัฒนาสินค้าเกษตรด้วยนวตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน 

ดังนั้น ภายใน  4 ปีเกษตรกรของจังหวัดอ่างทอง
จะสามารถผลิตสินค้าเกษตร  ในรูปแบบที่ผู้บริโภค
ต้องการหรือการฉีกแนวรูปแบบผลิตภัณฑ์  โดย
การขายในราคาท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์เกษตรโดยทั่วไป   
 

เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
หมายถึง การท่องเที่ยว เพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเป็น
วัฒนธรรมเช่น ปราสาท วัด  โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ประเพณีวิถีการด าเนินชีวิตศิลปะทุกแขนงและสิ่งต่างๆ ที่
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย 
ผู้ท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาความเชื่อ
มุมมองความคิดความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีต
ที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้ 

จุดเน้นในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การพัฒนาบุคลากร - การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์สิ่งที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย 

พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข - ความรู้ คู่คุณธรรม และจริยธรรม 
- ทักษะความรู้ด้านสุขภาพ 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ความรู้ด้านจิตวิทยา 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
- ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น 
- ทักษะการให้บริการ 
- ความรู้ด้านการจัดท าแผนการป้องกันแก้ไขภัยด้านความมั่นคง/
แผนการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 
- ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ทักษะการสืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้กระท าผิดในคดีต่างๆ 

- ทุกสายงาน ทุกระดับ 
- สายงานวิชาการด้านสาธารณสุข 
- สายงานครู ทุกดับ และปราชญ์ชาวบ้าน 
- สายงานวิชาการด้านจิตวิทยา 
- ทุกสายงาน ทุกระดับ 
- สายงานนิติกร 
- สายงานนักวิเคราะห์ ทุกระดับ 
- สายงานวิชาการด้านสาธารณสุข 
- สายงานต ารวจ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 

- ทักษะความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
- หลักการตรลาด 
- การพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ 
- องค์ความรู้ด้านการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน 
- ด้านช่าง/วิศวกร 
- ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหามลภาวะ/ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
- สามารถปฏิบัติงาน ประสานงานให้ความรู้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้ 

- สายงานวิชาการระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
- สายงานวิชาการระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
- ทุกสายงาน ทุกระดับ 
- สายงานวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป 
- สายงานวิศวกร/นายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน 
- สายงานนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญ
การ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล - ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป 
- ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก 
- หลักการตลาด 
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ า 

- สายงานวิชากรระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
ด้านการเกษตร 
- สายงานวิชาการ ระดับช านาญการ ด้านบริหารธุรกิจ 
- สายงานสัตวแพทย์/สัตวบาล 
- สายงานวิชาการระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
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สรุปจุดมุ่งเน้น (Focus) ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอ่างทอง 
  จากการพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม/อุปสรรค ความต้องการและความคาดหวัง ตลอดจนสิ่งที่จ าเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พบว่า จุดเน้นในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด จุดเน้นการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข - การจัดท าแผนอาหารปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 

- การสร้างสุขภาวะประชาชนในจังหวัดอ่างทอง 
- รณรงค์คลองสะอาด 
- เข้าใจธรรมชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาขีดสมรรถนะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
- เพ่ิมศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในการสอบสวนความผิดอาญา 
- เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
- พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
- พัฒนาบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บรรจุแต่งตั้งหรือย้ายมารับราชการใหม่ 
- การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การจัดการความรู้ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล - การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร 
- การส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน 
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4. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ 4 รุ่น 
200 คน 

200,000 มีนาคม-กันยายน 
2563 

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดท าแผน
อาหารปลอดภัยและมีทักษะในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอาหาร  

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้และทักษะในการใช้ชดุการ
ตรวจ 

80 124,000 พฤศจิกายน 
2563 

สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

3 โครงการ อสม.ร่วมใจสร้างสขุภาวะประชาชน
จังหวัดอ่างทอง 

จ านวนเจ้าหนา้ที่ อสม.ที่ผา่นการ
อบรม 

1,931 คน 715,867 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

4 กิจกรรมรณรงค์ คลองสะอาด  
“ใจเติมใจ” ในพื้นที่โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

จ านวนบุคลากร เครือข่าย ทสม. 
เยาวชน อปท. เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนมีความรู้ด้านสิง่แวดลอ้ม
เก่ียวกับการคัดแยกขยะ และ
สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ าอย่าง
ง่าย 

160 คน 32,049 สิงหาคม 2563 สนง.ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

5 โครงการเข้าใจธรรมชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อม จ านวนสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรที่
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
และสามารถขยายผลเป็นศนูย์การ
เรียนรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

สมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 
75 แห่ง 
จ านวน 645 คน 

งบฯ อบจ. มกราคม- 
กันยายน 2563 

สนง.สหกรณ์จังหวัด 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงาน            
ฝ่ายปกครองในการสอบสวนความผิดอาญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พนักงานฝ่ายปกครองที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวน
คดีอาญา 

66 คน 250,000 สิงหาคม-
กันยายน 
2563 

ทีท่ าการปกครองจังหวัด 

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน 

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
อย. 

2 ผลิตภัณฑ์ 6,000 กรกฎาคม 
2563 

สนง.สหกรณ์จังหวัด 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8 โครงการขยายผล และสรา้งการรับรู้ โครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้เรื่องต่าง ๆ ไปต่อยอดอาชีพ
เป็นวิทยากรอบรมขยายผลใน
หน่วยงานของตนเอง เป็นแกนน า
ให้กับจิตอาสาทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่จิตอาสาได้อย่างมปีระสิทธิผล 
สามารถเป็นครู และผูช้่วยครูให้กับ
จิตอาสาในพื้นที่  

3,000  พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2563 

ทีท่ าการปกครองจังหวัด 

9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อ่างทอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

5 50,000 ตุลาคม 2562 
-พฤษภาคม 
2563 

สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด 

10 โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้บริหาร
และข้าราชการในจังหวัดอ่างทองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานให้รองรับ
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และระบบราชการ 4.0 

ผู้บริหารและข้าราชการในจังหวดั
อ่างทองเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

180 172,700 พฤศจิกายน 
2563 

ส านักงานจงัหวัด 

11  โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งหรือย้าย
มารับราชการในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนข้าราชการบรรจุใหม่ 
ที่เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร 

130 คน 648,830 มิถุนายน 
2563 

สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12 การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

จ านวนข้าราชการที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

140 คน 41,000 พฤษภาคม-
กันยายน 
2563 

สนง.คลังจังหวัด 

12 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจังหวัดอ่างทอง 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ลงในเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง 

150 คน 10,000 สิงหาคม-
กันยายน 
2563 

ส านักงานจังหวัด 

13 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการใช้ระบบข้อมูลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนมีความรู้และเกิดการพัฒนา
ทักษะด้านการใช้ระบบข้อมูลเพื่อ
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

50 33,300 พฤษภาคม 
2563 

สนง.พันาชุมชนจังหวัด 

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

จ านวนเจ้าหน้าที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร 

52 คน 31,200 ตุลาคม 2562-
กันยายน 
2563 

สนง.เกษตรจังหวัด 

15 โครงการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

100 38,250 กรกฎาคม 
2563 

สนง.ที่ดินจังหวัด 

16 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการส่งเสริม 
ให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

จ านวนข้าราชการและผู้แทน
สหกรณ์มีความเข้าใจและ
สามารถน าหลักธรรมาภิบาล 

19 คน 4,000 มีนาคม 2563 สนง.สหกรณ์จังหวัด 

 
* โครงการส่วนใหญ่ ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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5. การประกันคุณภาพการพัฒนาบุคลากร 
   

  การประกันคุณภาพการพัฒนาบุคลากรหมายถึง  กระบวนการตรวจสอบและก าหนดโครงสร้าง  เงื่อนไข  และวิธีการพัฒนาบุคลากรตามหลักวิชาการ  
ความคาดหวังของผู้รับบริการ  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์กับประเด็นการพัฒนาจังหวัด  ดังนั้น การประกันคุณภาพการพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งเน้นไปที่  
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กล่าวคือ 
  - ต้องวิเคราะห์กระบวนการ (Process) ในการพัฒนาบุคลากร 
  - ต้องวิเคราะห์โครงการพัฒนาบุคลากร 

- ต้องมีแผนบริหารโครงการและการด าเนินโครงการ 
- ต้องมีการประเมินความส าเร็จของโครงการ 

แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากร 
1. เนื้อหาหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ/หลักสูตรตอบสนองความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรและสอดคล้องกับขีดสมรรถนะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
 เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/หลักสูตร 

2. ความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม/พัฒนา 
 คัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/หลักสูตร 

3. วิทยากร 
 เลือกสรรวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในหัวข้อ/ประเด็นที่รับผิดชอบ 

4. เทคนิค/วิธีการพัฒนา 
 จัดสัดส่วนวิธีการ/รูปแบบในการพัฒนา เช่น การบรรยาย  กิจกรรม  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การศึกษาแบบกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ/หลักสูตร 
5. สถานที่/วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา 
 เหมาะสมกับโครงการ/หลักสูตร 
 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับกิจกรรมการพัฒนา 

6. การประเมินผล 
 มีการวัดผลความรู้  ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม/พัฒนา 
 มีการประเมินผลการอบรม/พัฒนา 
 มีการน าผลการประเมินผลไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร 
 



19 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

 

จังหวัดอ่างทองได้วางระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/หลักสูตรการพัฒนาให้ตอบสนอง
ต่อผู้เข้ารับการอบรม  ผู้บริหาร  หน่วยงาน  โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างตรงจุด  ทันสมัยและทันต่อการเป ลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท ำงำนติดตำม/ประเมินผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

- วิเคราะห์ทบทวนแนวทาง  กลยุทธ์การบริหารบุคลากร 
- จัดท าร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล/ 

แผนปฏิบัติการฯ 
- จัดท าแผนติดตามและประเมินผลบุคลากร 
 

ผู้บริหำรระดับสูงของจังหวัด 

- ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล/ แผนปฏิบัติการฯ 
 - ให้ความเห็นชอบแผนติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ส ำนักงำนจังหวัด 

- ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

- ประสานงาน/สนับสนุนทรัพยากร 
- ให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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กระบวนการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

 

1. วิเคราะห์ทบทวนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

2. จัดท าแผนติดตามประเมินผล 

 - สร้างเครื่องมือ 

 - ก าหนดช่องทาง/วิธีการติดตาม 

3. เสนอแผนติดตามประเมินผลให้ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. ติดตาม และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ 

5. ประมวลวิเคราะห์  เสนอแนะแนวทาง  ข้อสังเกตให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณา เพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร 

 
_____________ 
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5. การติดตามและประเมินผล 

จังหวัดอ่างทองได้วางระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือให้ตอบสนองต่อความจ าเป็นในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างตรงกับความจ าเป็นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกจังหวัด โดยก าหนดให้มี องค์ประกอบ 3 ส่วน
ได้แก่  คณะท างานติดตาม/ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และส านักงานจังหวัด โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 

คณะท ำงำนติดตำม/ประเมินผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

- วิเคราะห์ทบทวนแนวทาง  กลยุทธ์การบริหารบุคลากร 
- จัดท าร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล/ 

แผนปฏิบัติการฯ 
- จัดท าแผนติดตามและประเมินผลบุคลากร 
 

ผู้บริหำรระดับสูงของจังหวัด 

- ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล/ แผนปฏิบัติการฯ 
 - ให้ความเห็นชอบแผนติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ส ำนักงำนจังหวัด 

- ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

- ประสานงาน/สนับสนุนทรัพยากร 
- ให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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    ส าหรับกระบวนการตดิตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล มีขั้นตอน ดังนี ้
 

1. วิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 

2. ก าหนดแผนการติดตามและประเมินผล 

  - ระบเุครื่องมือในการติดตาม เช่น แบบรายงาน 

  - ก าหนดช่องทาง/วิธีการติดตาม เช่น การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร/ การประชุม 

3. เสนอแผนติดตามประเมินผลให้ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. ติดตาม และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ 

5. ประมวลวิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะแนวทาง/ ข้อสังเกตให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณา เพื่อปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 
 

_____________________________________ 
 

 


