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การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 
 

ในช่วงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการบริหารทุนมนุษย์อย่างชัดเจนขึ้น เช่นเดียวกับระบบราชการในต่างประเทศ 
ซึ่งมีแนวความคิดท่ีจะยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลจากการทำงานในระดับกิจกรรมพ้ืนฐาน ไปสู่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ที่มีจุดเน้นต่อผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์  ส่วนราชการสามารถวัดและ
ประเมินผลสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของ
ราชการพลเรือน องค์กรในภาคราชการมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ เรื่อง เช่น การปฏิรูประบบราชการ การกระจาย
อำนาจการบริหารราชการส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น  

การทำงานที่ผ่านมาในอดีต ก.พ. มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ออกกฎระเบียบให้ส่วนราชการ 
แต่ละแห่งรับไปปฏิบัติ มีการมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลบางส่วน  จึงไม่เหมาะกับการบริหารราชการ
ในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องการความคล่องตัวเพ่ือที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว กระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลไปให้ส่วนราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถกำหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้สอดคล้องกับทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ จึงเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างยิ่ง โดย ก.พ. เป็นเพียงผู้กำหนดกรอบมาตรฐานกว้างๆ การกระจายอำนาจนี้เป็นหลักการสำคัญของการ
ปรับปรุง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และได้มีการบัญญัติอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. ในการกำกับ 
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและชี้แจงเพ่ือให้กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และ
ประเมินผลสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กระทรวง ทบวง กรม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายพลเรือน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ใน
การติดตามประเมินผลส่วนราชการว่า  สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้สัมฤทธิผลตามมาตรฐานความสำเร็จ
เพียงใด อันจะนำไปสู่การปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาให้การบริหารทรัพยากรบุค คลภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลจึงได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ สำหรับ      
“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือที่เรียกว่า “HR Scorecard” มาใช้ โดยศึกษาจากแนวทาง
ของต่างประเทศแล้วนำมาออกแบบให้เหมาะสมกับระบบราชการไทย และได้กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ ดังนี้  

๑. เพ่ือพัฒนาและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน 
ความคุ้มค่าและความพร้อมในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับส่วนราชการและจังหวัด อันจะเป็นช่องทางในการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัดสามารถ
บริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการและจังหวัด อันจะนำไปสู่การ
พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะที่
เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการและจังหวัดได้  

๓. เพื่อสร้างกลไก…/… 
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  ๓. เพ่ือสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งทำหน้าที่เชิ งนโยบายด้าน
การบริหารกำลังคนในภาพรวม และส่วนราชการและจังหวัดซึ่งรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 ที่ประชุม ก.พ. ได้เห็นชอบกับแนวทางการนำ HR Scorecard มาใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ และเริ่ม
ดำเนินการครั้งแรกที่กรมศุลกากร กรมราชทัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และ สำนักงาน ก.พ. ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ดำเนินการที่กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมการปกครอง และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เป็นความต้องการของส่วนราชการทั้ง ๘ แห่ง มี
ความประสงค์ในการนำเครื่องมือนี้ไปใช้ โดย ก.พ. มิได้กำหนดว่าทุกส่วนราชการจะต้องทำเหมือนกันพร้อมกัน
หมด ซึ่งถือเป็นแนวทางใหม่ในการทำงาน  
 HR Scorecard  ในภาครัฐมีองค์ประกอบทั้งหมด ๔ ส่วน ได้แก่  

1. มาตรฐานความสำเร็จ  หมายถึง  เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ 
2. ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  หมายถึง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และการดำเนินการ

ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่จะทำให้บรรลุมาตรฐานความสำเร็จ  
3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ  ในการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผลการดำเนินงาน ที่ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าได้
ดำเนินการตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตาม
มาตรฐานความสำเร็จ  

 มาตรฐานความสำเร็จที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด มี ๕ มิติ  
 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัดมี แนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้  

- ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี
ความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

- ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ           
“กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็น
ของส่วนราชการและจังหวัดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน  
(Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพ่ือลด
ช่องว่างดังกล่าว  

- ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและ
สมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการและ
จังหวัด (Talent Management) 

- ส่วนราชการและจังหวัด มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมในการทำงาน 

มิติที่ ๒.../... 
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มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา  

-  ส่วนราชการและจังหวัดมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ
จังหวัดได้จริง 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

- การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วน
ราชการและจังหวัด (Retention) 

- ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 

- การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้  (Development and Knowledge Management) เพ่ือ
พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและ
เป้าหมายของส่วนราชการและจังหวัด 

- การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเทินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและ
จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงาน
ส่วนบุคคลและผลงานของส่วนราชการและจังหวัด   

 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด
จะต้อง 

- รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ดำเนินด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน  

- มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึงการที่ส่วน
ราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

- ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงานและ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ 

การให้บริการ.../... 



 -๔- 

การให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดย
ไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

- มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการและจังหวัด 

-  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการและจังหวัด กับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

 

มาตรฐานความสำเร็จทั้ง ๕ มิตินี้  มีความครอบคลุมในภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วน
ราชการดำเนินการ สามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่ส่วนราชการและจังหวัดในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้
บรรลุความสำเร็จเกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นคือการมีข้าราชการที่พร้อมต่อการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  การที่ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายพันธกิจ  และข้าราชการได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลักคุณธรรม หลักความสามารถ หลักผลงาน และหลักความสมดุลระหว่างคุณภาพ
ชีวิตกับการทำงาน  นอกจากนี้  ส่วนราชการและจังหวัดก็สามารถประเมินความสำเร็จของการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยสะท้อนมาตรฐานดังกล่าวได้ ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการดังกล่าวไว้ ๕ 
ขั้นตอน  คือ  
 

 ขั้นตอนที่ ๑  จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
 ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนบริหารราชการของส่วนราชการ 
 ขั้นตอนที่ ๔ กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 
 ขั้นตอนที่ ๕ มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับทราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีคำสั่ง องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ที่ ๒๘๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เป็นหัวหน้าคณะทำงานซึ่ง
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นคณะทำงาน เพ่ือจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองหลวงให้เป็นรูปธรรมชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 
กำหนด ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอแล้ว ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ 
ดังนี้  

 
๑. สัมมนา…/… 



 -๕- 

๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) และการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง และดำเนินการประเมินสถานภาพปัจจุบัน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  

๒. รายงานผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้อำเภอ และจังหวัดทราบ ทราบ  
๓. นำผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล มาสรุปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์  
๔. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดลำดับความสำคัญในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ทิศทาง นโยบายและกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวง และกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์  

๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือนำผลการพิจารณาเสนอให้ผู้แทนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานต่างๆ ทราบและพิจารณา  

๒. จัดทำร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
๓. เสนอร่างแผนกลยุทธ์ฯ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงให้ความเห็นชอบ  
๔. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงทราบ และจัดส่งแผนกลยุทธ์ฯ ไปยังอำเภอและจังหวัด 
ซึ่งขณะนี้การดำเนินการของคณะทำงานอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทางท่ีกำหนดไว้ข้างต้น  

การดำเนินการต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแสวงหาข้อมูลใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล จากหน่วยต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือที่จะทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน และความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงในภาพรวม เพ่ือที่จะนำข้อมูลไปพิจารณากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด และนำมาสรุปเป็นแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหลวงซึ่งจะเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หลวงในอนาคต ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีทิศทาง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและความเจริญของประเทศอย่าง
ยั่งยืน ต่อไป 
 
 


