
โครงการสงเสริมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการและจังหวัด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 “การพัฒนาศักยภาพเพ่ือสรางความเขมแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)  

ใหแกนักทรัพยากรบุคคลในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด (HR Unit)  

ในสำนักงานจังหวัด และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” 

หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวทางนโยบายแหงรัฐ 

มาตรา ๗๖  บัญญัติวา “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  

สวนทองถ่ิน และงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี รวมท้ังพัฒนาเจาหนาท่ี

ของรัฐใหมีความซ่ือสัตยสุจริตและมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ 

และปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ” และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข. (๔) “ใหมีการปรับปรุง

และพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงาน

ภาครัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซ่ือสัตย

สุจริต มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ” 

๑.๒ สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทหนาท่ี 

ในการพัฒนา สงเสริม เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนท้ังในสวนกลางและ 

สวนภูมิภาค ไดกำหนดยุทธศาสตร สำนักงาน ก.พ. ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ยุทธศาสตรท่ี ๖  

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เก่ียวกับแนวทาง 

การพัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐในทุกระดับใหไดรับความรู ความสามารถท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี  

“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และถือเปนภารกิจสำคัญท่ีสำนักงาน ก.พ. จะตองพัฒนานักทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐใหครอบคลุมท่ัวถึง นอกจากนี้ ยังไดกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ใหบุคลากรและหนวยงานภาครัฐใชเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาบุคลากรให มีความสามารถในการปฏิบั ติ งาน ท่ี เหมาะสม ทันตอเหตุการณ  สามารถ 

นำการเปลี่ยนแปลงดวยการสรางนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนและสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ สำนักงาน ก.พ. ไดมีบันทึกความเขาใจระหวางสำนักงาน ก.พ. และกระทรวงมหาดไทย  

ท่ีจะรวมมือกันและใหการสนับสนุนเพ่ือใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

มีแนวทางท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และขอกำหนดของกฎหมาย อีกท้ังมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ในเชิงยุทธศาสตร ดังนั้น ศูนยสรางความเขมแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและทองถ่ิน (ศท.)  

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน จึงมีภารกิจหลักท่ีจะดำเนินการใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของสำนักงาน ก.พ. 

และบันทึกความเขาใจดังกลาว โดยการบูรณาการกิจกรรมรวมกับสำนัก/สถาบัน/ศูนยตาง ๆ ในสำนักงาน ก.พ. 



๒ 
 

รวมท้ังกระทรวงมหาดไทย และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจัดฝกอบรมพัฒนานักทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับพ้ืนท่ี และรองรับนโยบายแหงรัฐและการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร 

สำนักงาน ก.พ. ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และนโยบายท่ีลงสูภูมิภาคตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง  

ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ 

เปนการเตรียมความพรอม HR Unit ใหสามารถบริหารจัดการกำลังคนในเชิงยุทธศาสตรจังหวัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือสรางนักทรัพยากรบุคคลในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด (HR Unit)  

ใหเปนนักทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเปนมืออาชีพ สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดในเชิงยุทธศาสตร 

ในฐานะหุนสวน (Partner) ของสำนักงาน ก.พ. ดวยความมุงม่ันและม่ันใจ 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถของนักทรัพยากรบุคคลและเจาหนาท่ีในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล

ของจังหวัด (HR Unit) ใหสามารถปฏิบัติงานท้ังในฐานะท่ีปรึกษาดานงานบริหารทรัพยากรบุคคลแกผูวาราชการจังหวัด

และหนวยงานในภูมิภาค และการปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามขอกำหนด 

ของกฎหมาย 
 

๓. รายละเอียดหลักสูตร  

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสรางความเขมแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)

หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการพัฒนาข้ึนสำหรับนักทรัพยากรบุคคลในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของ

จังหวัด (HR Unit) ในสำนักงานจังหวัด และสำนักงานปลัดกระทรวงทรวงมหาดไทย เพ่ือใหมีองคความรูและเขาใจใน

เรื่องเก่ียวกับกฎ ระเบียบของ ก.พ. และมีทักษะในการบริหารจัดการงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการให

ความรู และการฝกคิด วิเคราะหเพ่ือปฏิบัติงาน  

ผูเขารับการฝกอบรมตองผานการเรียนรู ๓ กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมท่ี  ๑  การเรียนรูผานระบบการเรียนรูทางไกล (E-Learning)  

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและมองเห็นแนวทาง 

ในการนำมาใชเพ่ือบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

วิธีการฝกอบรม  เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 

ระยะเวลาการฝกอบรม   ๒๐ ชั่วโมง 

เนื้อหาของวิชา  แบงออกเปน ๕ หัวขอวิชา  

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหาวิชา 

PC ๒๙ ความรูพ้ืนฐาน

ดานการบริหารผลการ

ปฏิบัติราชการ 

(๕ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงาน 

ไดตามกระบวนการ และข้ันตอนท่ีกำหนดในหลักเกณฑ และเขาใจบทบาทของ 

นักทรัพยากรบุคคลเก่ียวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

(๑) ภาพรวมระบบบรหิารผลการปฏิบัติราชการ 



๓ 
 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหาวิชา 

(๒) กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

(๓) ข้ันตอนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

PC ๐๕ HR Scorecard 

(๖ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของทรัพยากรบุคคล

ในฐานะท่ีเปน “ทุนมนุษย (Human Capital)” กับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัดตามแนวทาง HR Scorecard 

(๑) แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(๒) Human Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(๓) การพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและ

จังหวัดตามแนวทาง HR Scorecard 

(๔) การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  

PC ๒๑ การจัดทำตัวชี้วัด 

(๓ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค  เพ่ื อใหตระหนัก ถึงความสำคัญของการมีส วนรวมระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน เพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน โดยการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตอเนื่องท่ีจะชวยผลักดันใหการปฏิบัติงาน 

ของผูปฏิบัติงานทุกระดับสอดคลองกับทิศทาง และเปาหมายขององคกร 

(๑) หลักการกำหนดตัวชี้วัด 

(๒) วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายรายบุคคล 

(๓) ขอแนะนำในการกำหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายรายบุคคล 

PC ๑๒ การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

(๓ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหสามารถอธิบายความหมาย แนวคิด หลักการ เปาหมายและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบั ติ งานแบบตาง ๆ และระบบการประเมินผล 

การปฏิบัติงานในราชการพลเรือนได สามารถระบุข้ันตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของงาน แนวคิด วิธีการประเมินสมรรถนะ และหลักการแจงผลการประเมิน 

ตลอดจนนำไปปรบัใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

(๑) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือน 

(๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๔) การประเมินสมรรถนะ 

(๕) การแจงผลการประเมิน 

PC ๐๘ การบริหาร

คาตอบแทน (๓ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหสามารถอธิบายความหมาย และองคประกอบของคาตอบแทน 

ตลอดจนเปาหมาย แนวคิด หลักการ และกระบวนการบริหารคาตอบแทน 

เพ่ือเรียนรูแนวทางการจัดทำโครงสรางเงินเดือนและระบุลักษณะโครงสรางเงินเดือน

แบบตาง ๆ ได รวมท้ังแนวคิด และวิธีการของระบบบริหารคาตอบแทนใหม 



๔ 
 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหาวิชา 

(๑) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการบริหารคาตอบแทน 

(๒) แนวคิด และกระบวนการบริหารคาตอบแทน 

(๓) แนวทางการจัดทำโครงสรางเงินเดือน 

(๔) ระบบบริหารคาตอบแทนใหม 
 

เกณฑการผานการฝกอบรม  

ผู เขารับการฝกอบรมตองเรียนรูใหครบทุกหัวขอวิชาและผานการฝกอบรมทุกหัวขอวิชา 

ตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 
 

 กิจกรรมท่ี  ๒  การสะทอนการเรียนรูจากการเรียนรูทางไกล (E-learning Lesson Learned)   

 วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสะทอนการเรียนรูท่ีไดรับจากบทเรียน E-Learning  

๒. เพ่ือใหทราบปญหาอุปสรรคในการทำงานของผูเขารับการฝกอบรมและสามารถนำไปใชเปน

แนวทางการปฏิบัติงานตอไป 

วิธีการฝกอบรม  สะทอนการเรียนรูผานแบบฟอรมการเรียนรูของสำนักงาน ก.พ. 

 ประเด็นคำถาม 

 สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการเรียน E-Learning 

 ปญหา/อุปสรรคท่ีพบในการทำงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (กรณีตัวอยาง) 

 คำถาม/ขอสงสัยท่ีตองการเรียนรูเพ่ิมเติม 

 กิจกรรมท่ี  ๓  การเรียนรูผานหองเรียนออนไลน (Online Training)   

 วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหสามารถอธิบายแนวทางการปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดได  

ตามหลักการ/ทฤษฎี และสอดคลองกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการ 

๒. เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามเปาหมายของจังหวัดไดดียิ่งข้ึน 

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม นักทรัพยากรบุคคลและเจาหนาท่ีในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานจังหวัด ท่ีเรียนรูผานระบบการเรียนรูทางไกล (E-Learning) จำนวน ๒๐ ชัว่โมง ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

จำนวนผูเขารับการฝกอบรม จำนวน ๙๐ คน 

ระยะเวลาการฝกอบรม จำนวน ๑๘ ชั่วโมง (๓ วัน) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  

เนื้อหาวิชา การบริหารทรัพยากรบุคคลในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรู การระดมความคิดเห็น กรณีศึกษา และปญหา/อุปสรรคท่ีพบในการทำงาน รวม ๑๘ ชั่วโมง 

ระยะเวลา ๓ วัน ดังนี้ 

 

 

 



๕ 
 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหาวิชา 

ระบบบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน  

(Performance 

Management System) 

กับการปฏิบัติราชการ 

(๓ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายและนำหลักเกณฑ 

ท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงบทบาทนักทรัพยากรบุคคลได

อยางเปนมืออาชีพ 

(๑) การบริหารผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) แนวทางการดำเนินการเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(๓) หลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 

(๔) องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การเรียนรูเก่ียวกับการ

จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล 

(KPI) (๓ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายและนำหลักเกณฑ ตัวชี้วัด 

ไปประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถแสดงบทบาทนักทรพัยากรบุคคลไดอยางเปนมืออาชีพ 

(๑) หลกัการกำหนดตัวชี้วัด 

(๒) วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายรายบุคคล 

(๓) ขอแนะนำในการกำหนดตวัชี้วัด และคาเปาหมายรายบุคคล 

การเรียนรูเก่ียวกับ 

การเลื่อนเงินเดือนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ (๖ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายและนำหลักเกณฑ 

ท่ีเก่ียวของกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงบทบาทนักทรัพยากรบุคคล 

ไดอยางเปนมืออาชีพ 

(๑) หลักการสำคัญในการบริหารคาตอบแทน 

(๒) แนวคิด และกระบวนการบริหารคาตอบแทน 

(๓) แนวทางการจัดทำโครงสรางเงินเดือน 

(๔) ระบบบริหารคาตอบแทนใหม 

(๕) การแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการบริหารคาตอบแทน 

การเรียนรูเก่ียวกับการ

ใชเครื่องมือดิจิทัล

เทคโนโลยี 

(๖ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจและสามารถนำเครื่องมือและ

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของไปประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงบทบาทการเปนนักทรัพยากรบุคคล 

ไดอยางเปนมืออาชีพและมีศักยภาพ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) การใชเครื่องมือและเทคโนโลยตีาง ๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) การจัดเตรียมและใชขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือนำไปใชในการปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



๖ 
 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหาวิชา 

(๓) การทำความเขาใจฟงกชันตาง ๆ และใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล Data 

Analysis ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำไปปรับใชในการปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

  นักทรัพยากรบุคคลและเจาหนาท่ีในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด และสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำนวน ๙๐ คน 
 

๕. วิธีดำเนินการ 

  เปนการฝกอบรมผานระบบ E-Learning และการฝกอบรมในหองเรียนออนไลน (Online Training)  
 

๖. สถานท่ีดำเนินการ 

  สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

๘.   ระยะเวลาดำเนินการ 

  เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๙. ท่ีปรึกษาโครงการ 

  - นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

  - นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
 

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  - นางปจิตา  ดิศกุล ณ อยุธยา   นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

  - นางสาวสลิลา  อัตถวิโรจน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

  - นางสาวสกาวรัตน  แซลิ่ม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 

๑๑. การบริหารโครงการ/การติดตามความกาวหนา 

  ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามเปาหมาย  

และมีการรายงานความกาวหนาเปนรายเดือน/รายไตรมาส 

************************* 

 

 


