
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 472๙0 โทร 042-7๐๙๑๔๘             .            
ที่  สน ๐๐๓๓.๓๐๑/362       วันที ่   8  ตุลาคม 256๕                                           . 
เรื่อง  ขอแจ้งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖เพ่ือโปรดลงนาม
และขออนุญาตน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                         
 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ 
   1.  เรื่องเดิม 

1.1  ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือพัฒนา 
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน นั้น 
           1.2  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแบบส ารวจ
เชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
           1.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data 
and  Integrity and Transparency Assessment : MOIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

   โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  จึงไดจ้ัดท าแผนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open 
Data and  Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน 
(เอกสารแนบท้าย) 

   3.  เรื่องที่เสนอ 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           3.1 โปรดทราบและลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

           3.2 อนุญาตให้น าหนังสือ ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เว็บไซด์ของหน่วยงาน  
           3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
                             ทราบ/ อนุมัติ 

                                                     (นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา)                              
                                               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ               (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์                                

 
                             “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 

 
 
 

 
 
 

 

  



 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 
ส าหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ........โรงพยาบาลเจริญศิลป์......................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........8..ตุลาคม..256๕.................................................................................................. 

หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน ปีงบประมาณ 256๖ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MPOH ITA) 
ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
ในสังกัดโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปี 256๖ บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ ของ
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมตัิรับรอง 

      
(นายสุทธวิรณ์ ค าโสภา) (นายสจัพงษ์ โชคคติวัฒน์) 

ต าแหน่ง นักจัดหารงานทัว่ไปช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศลิป์ 
วันที่  8  เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 256๕       วันที่  8  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 256๕       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายอุทัย สุขานนท์) 

ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
วันที่  8  เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 256๕       

                                                     



  
 

 
 

 

 
 
 

แผนกลยุทธก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ของโรงพยาบาลเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 

ตามแนวทาง HR Scorecard 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - 2567 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ตาม
แนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 จัดท าขึ้นโดยคณะท างานการพัฒนาสมรรถนะ
องค์การของจังหวัดสกลนคร และผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มี
กระบวนการจัดท าภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐใน 5 มิติ คือ 1) ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4) ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 5) คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง HR Scorecard 
ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ ในแต่ละเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นส าคัญด้วย 
  จากการวิเคราะห์สถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนครสามารถวาง
แนวทางการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 5 มิติ ดังนี้ 
 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

มิติที่ 1  
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

1. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถได้รับการพัฒนา
ตามหลักสมรรถนะ 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการด้านการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา  

2. จังหวัดมีแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าป ี

3. ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี

3. จังหวัดเกิดนวัตกรรม และ 
ความรู้ใหม่ๆ 

4. ได้รับรางวลัหรือเกดินวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง
น้อย ปีละ 1 ช้ิน 

มิติที่ 2  
ประสิทธ ิ
ภาพของการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด 
เพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยง
ทุกหน่วยงาน   

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล  
 

2. ฐานข้อมูลด้านบุคลากรมีข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

2. ร้อยละของข้อมูลที่มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบัน  

3. ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมีความ
พึงพอใจ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนเงินเดือนให้
มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

1. มีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือน ที่ถูกต้องตามขั้นตอน 
มีความโปร่งใส ยุติธรรม  
และตรวจสอบได้ 

1. ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดอืน ท่ี
ถูกต้องตามขั้นตอน มีความโปร่งใส ยุติธรรม 
และตรวจสอบได้  
 

2. มีการจัดสรรรางวัลจูงใจตาม
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดสรรรางวลัจูง
ใจตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

มิติที่ 4  
ความพร้อมรับผิด 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรมคีุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมแก่บุคลากร  

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท า
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีจัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

3. จัดกิจกรรมจังหวัดสกลนคร
ใสสะอาด 

3. ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
จังหวัดสกลนครใสสะอาด  

4. หน่วยงานได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่ส าคัญ
ของจังหวัดและกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมประจ าป ี

4. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ส าคัญของจังหวัดและกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมประจ าป ี
 

มิติที่ 5  
คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการ
ท างานให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
บุคลากร 

1. จังหวัดมีการจัดสวัสดิการส าหรับ
บุคลากรเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างคุณภาพชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน  

1. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ  

2. บุคลากรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ดี เพื่อให้การท างานเป็นไป
อย่างมีความสุข 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน healthy workplace  
3. ร้อยละของหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม 5 ส.  

3. จังหวัดมีการจัดเวทีเชิดชูคน
ด ี

4. ระดับความส าเร็จของการจัดเวทีเชิดชูคนดี
ระดับจังหวดั 

4. มีศูนย์สันทนาการกลางด้าน
กีฬา และดนตรี  

5. ระดับความส าเร็จของการตั้งศนูย์สันทนา
การกลาง ด้านกีฬา และดนตรี ภายใน 4 ปี 

5. มีการจัดกิจกรรมเช่ือม
สัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงาน
ภายในจังหวัด 

6. มีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

6. มีการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของบุคลากรภายในจังหวัด 

7. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  

 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่าการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร ตาม
แนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 จะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร แต่การจะด าเนินการให้ส าเร็จและ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและผลักดันจาก
ผู้บริหาร และความร่วมมือจากบุคลากรในทุกหน่วยงานที่จะต้องให้ความส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบัน ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

ค าน า 
 

  จังหวัดสกลนคร ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR 
Scorecard เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร และเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความพร้อมรับผิดในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น  เพ่ือให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร 
ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 

  จังหวัดสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของจังหวัดจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2567 นี้ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  
 
 
                            โรงพยาบาลเจริญศลิป์ 
                 กันยายน 2563 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

สารบัญ 
 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  

ค าน า  

สารบัญ  

  

บทที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 1 
บทที่ 2 การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 12 
บทที่ 3 การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 14 
          - การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 14 
          - การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 19 
          - การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 21 
          - การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด 23 
          - การก าหนดโครงการ/แผนงาน รองรับ 28 
บทที่ 4 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร  
          ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 32 
          - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร  
            ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 33 
          - แผนทีก่ลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร  
            ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 37 
          - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 38 

                         
 ภาคผนวก 
 

        - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาสมรรถนะองค์การของจังหวัดสกลนคร 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
จังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่  
29 - 30 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

บทที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
(ตามแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)) 

 
ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 
 1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2) การค้า การลงทุน 
 3) การพัฒนาการท่องเที่ยว  
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ในจังหวัด           

สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจที่ ๓ ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ค่านิยม (Value)  
 “ อยู่สกล รักสกล ท าเพื่อสกลนคร ” 

  อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ทั้งโดย
การเกิดและท่ีอยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิล าเนาอ่ืนๆ  ที่เข้ามาปฏิบัติงานและ
หรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
  รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัย ที่ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเมืองที่   
น่าอยู่ ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตส านึกหวงแหนความเป็นสกลนคร 
  ท าเพื่อสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัยที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความ
รักสกลนคร การปฏิบัติหน้าที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นการท างานด้วยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร 
จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นในความถูกต้อง  
ดีงาม กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

เป้าประสงค์รวม (Goal) 
 “ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ” 

 ตัวช้ีวัด 
  ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  
  ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
  ๓) จ านวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 30๐ แปลง/ฟาร์ม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 

๑.๑ มีการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความ
มัน่คงและยั่งยืน 
 

๑.๑.๑ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา 

3 3 3 3 ๑.๑.๑.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและ
มาตรฐาน 

๑.๑.๒ จ านวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน (GAP) 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 150 แปลง/ฟาร์ม 

300 300 300 300 

๑.๑.3 ร้อยละของจ านวนสถาบันเกษตรกร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ของจ านวนสถาบันที่น ามาจัด 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑.๑.1.3 สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันเกษตรกร และเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ประชาชนในภาค
เกษตรกรรม 

1.1.4 จ านวนพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน/ไร่ 

1,000 1,000 1,000 1,000 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 

๒.๑ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับอาเซียน 
 

๒.๑.๑ จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

๕ ๕ ๘ ๘ ๒.๑.๑.๑ สร้างขีดความสามารถใน
การค้า การลงทุน 

๒.๑.๒ ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๒.๑.๓ ร้อยละของรายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าของผู้ร่วมกิจกรรมของปีที่ผ่านมา 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๒.๒ แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ของ
จังหวัดสกลนครเป็นทีรู่้จักอย่าง
แพร่หลายมากข้ึน  
 

๒.๒.๑ ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

๕ ๕ ๕ ๕ ๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยว   
3 ธรรม 

๒.๒.๒ ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๒.๓ จังหวัดสกลนครเป็นจุดเชื่อม
การคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน 
และจีนตอนใต้ 

๒.๓.๑ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สกลนคร (GPP) ภาคค้าส่ง ค้าปลีก เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓ จากปีที่ผ่านมา 

3 3 3 3 ๒.๓.๑.๑ เพ่ิมศักยภาพในการ
คมนาคมขนส่ง 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ด ี

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 

๓.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

๓.๑.๑ ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ.เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓.๑.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.๑.๒ ร้อยละความครอบคลุมของประชาชนผู้มี
สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

99.๕ 
 

99.6 
 

99.7 
 

99.8 
 

3.๑.3 จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบที่เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ 

๓.๒ มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชน
และสังคมให้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

๓.2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
อายุ 15 – 59 ป ี

๙.1 
 

๙.2 
 

๙.3 
 

๙.4 
 

๓.๒.๑.๑ เสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะของคนทุกกลุ่ม 
 ๓.2.2 ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาสายสามัญและอาชีพสูงขึ้น 
๓ ๓ ๔ ๔ 

๓.2.3 ร้อยละของประชาชนวัยเรียนทุกระดับ   
มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจบภายในก าหนด 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๕ 
 

๙๕ 
 

๓.2.4 ร้อยละของการยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้มีทักษะเพ่ิมขึ้น 

๖๐ 
 

๖๐ ๗๐ 
 

๗๐ 
 

๓.2.5 ร้อยละขององค์กรสตรีมีการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 

๔. ๑ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณา
การมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔.๑.๑ ร้อยละจ านวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด
สกลนครเพ่ิมขึ้น  

๒ ๒ ๒ ๒ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ 
๔.๑.๑.๒ การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศและ
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัด 

๔.๑.๒ ร้อยละ จ านวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกลดลง 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๔.๑.๒.๒ ส่งเสริมการจดัการแกไ้ขปัญหา
ความเสื่อมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างบูรณาการ 

๔.๒ บูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาวิกฤติการน้ าแล้ง อุทกภัย 
ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งจากการ
ใช้ประโยชน์จากน้ า ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ
ประชาชน 

๔.๒.๑ มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค
ส าหรับชุมชนที่ขาดแคลนน้ าครบทุกแห่ง และ
เพียงพอต่อการใช้น้ าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๒๕
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๕ 

๔.๒.๑.๑ ส่งเสริมการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุโภค 
บริโภค 
๔.๒.๑.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการน้ าภาคการผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม) 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 

๔.๒.๒ จ านวนพื้นที่ท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง
หรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขปัญหาและ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีความพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหา 

ร้อยละ ๒๕
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๕ 

๔.๒.๒.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

๔.๓ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านน้ า อากาศ ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกัน แก้ไข ลดและขจัดมลพิษท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓.๑ แหล่งน้ าผวิดินที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ ๘๐ ๔.๓.๑.๑ ส่งเสริมการควบคุมและ
ลดมลพิษทางน้ า 

๔.๓.๒ การบ าบัดน้ าเสียของชุมชนเมืองถูก
หลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

ร้อยละ ๑๐ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

๔.๓.๓ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

ร้อยละ ๑๐ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

๔.๓.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง ร้อยละ ๔๐ 

ร้อยละ ๑๐ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

๔.๓.๕ ปริมาณขยะมูลฝอยก าจัดถูกหลัก
วิชาการ ร้อยละ ๖๐ 

ร้อยละ ๑๕ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๕ 

๔.๓.๖ ขยะมูลฝอยตกค้างไดร้ับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๘๐ 

 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๒๐ 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 

๔.๔ เพ่ิมขีดความสามารถการ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งการแก้ไขปัญหาโดย
การผลักดันให้มีการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
และรับมือกับภัยพิบัติที่เป็น
ผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๔.๑ จ านวนหมู่บ้านมีแผนบริหารจัดการ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับหมู่บ้าน 

จ านวน  
๑๐ หมู่บ้าน 

 

เพิ่มขึ้น 
๕ หมู่บ้าน 

เพิ่มขึ้น 
๕ หมู่บ้าน 

เพิ่มขึ้น 
๕ หมู่บ้าน 

๔.๔.๑ ส่งเสริมจ านวนหมู่บ้านให้มี
แผนบริหารจัดการและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับหมู่บ้าน 

๔.๔.๒ จ านวนโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

จ านวน  
๑๐ โครงการ 

 

เพิ่มขึ้น ๕ 
โครงการ 

เพิ่มขึ้น ๕ 
โครงการ 

เพิ่มขึ้น ๕ 
โครงการ 

๔.๔.๑.๒ พัฒนากลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อลดปรมิาณก๊าซเรือนกระจก 

4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้
พลังงานทดแทนใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.4.1 ครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม 1,500 1,500 1,500 1,500 4.4.1.1 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและการอนุรัก 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 

๕.๑ มีการบริการประชาชนอย่าง
ประทับใจ 
 

๕.1.๑ ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ
ในบริการของจังหวัด 

๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๕.1.๑.๑ พัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการจังหวัดสู่องค์การ
สมรรถนะสูง ๕.1.๒ ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๕.๒ มีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนา 

๕.๒.๑ ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านการ
ฝึกอบรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๙๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๕.๒.๑.๑ ส่งเสริมการน าการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้
ในการบริหารจังหวัด 

๕.๒.๒ ร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับ
การแก้ไขตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

๘5 
 

๘5 
 

๘5 
 

๘5 
 

๕.๒.๓ จ านวนครั้งที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบผล
การปฎิบัติราชการ 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๕.๒.๔ จ านวนครั้งที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วน
ราชการ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 

๕.๓ มีการรักษาความม่ันคงความ
สงบเรียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

๕.๓.๑ ร้อยละของการชุมนุมโดยสงบในพื้นที่
และไม่มีสถานการณ์รุนแรงจนถึงข้ันต้องใช้
ก าลังสลายการชุมนุม 

๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๕.๓.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถใน
การรักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
  

๕.๓.๒ ร้อยละการปราบปรามคดีอาญา  
(กลุ่มที่ ๑)  

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

๕.๓.๓ ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อความสงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

5.3.4 ร้อยละของปัญหาด้านแรงงานทั้งใน
ระบบและแรงงานนอกระบบได้รับการแก้ไข 

100 100 100 100 
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แผนที่ยุทธศาสตร์จงัหวัดสกลนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดีแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและ

ความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สนับสนุน 

- มีการพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวัดให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับอาเซียน 

- จังหวัดสกลนครเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 3 ธรรม ที่ได้รับ
การยอมรับในระดับประเทศ  

- จังหวัดสกลนครเป็นจุดเชื่อม
การคมนาคมขนส่งสู่
อาเซียนและจีนตอนใต้ 

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและด ารงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- มีการพัฒนาครอบครัว 
ชุมชนและสังคมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าต้นน้ าได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่
การส่งเสริมสนับสนุนปลูกปาไม้เศรษฐกิจ
ชุมชน 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดการ
ขยะในพ้ืนที่ได้อย่างดี 

- มีพื้นที่ชุม่น้ านานาชาติ(หนองหาร) พื้นที่ลุ่ม
น้ าและแหลง่น้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
พื้นฟ ูเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

- มีการบริการประชาชนอยา่ง
ประทับใจ 

- มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนา 

- มีการรักษาความมั่นคงความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- มีการใชแ้รงงานอยา่งเป็นธรรม 

มีการบริการประชาชนอย่างประทับใจ 

มีการรักษาความมั่นคงสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
ประสิทธิผล 

คุณภาพ 
การให้บริการ 

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาองค์กร 
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บทที่ 2 การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
 

  ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็น
แนวทางให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์และเป็นแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  
ส่วนราชการ ดังนี้  
 

  มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด มี
แนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้  
  (ก) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  
  (ข) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 
“ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วน
ราชการและจังหวัดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) 
สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว  
  (ค) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการและจังหวัด 
(Talent Management)  
  (ง) ส่วนราชการและจังหวัด มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมี
แผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ท างาน  
 

  มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด  (HR 
Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
  (ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เช่น การ
สรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  
  (ข) ส่วนราชการและจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มีความ
ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคล  ของส่วน
ราชการและจังหวัดได้จริง  
  (ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและจังหวัด มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)  
  (ง) มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  
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  มิ ติ ที่  ๓  ป ระสิ ท ธิ ผ ลข องก ารบ ริ ห ารท รั พ ยาก รบุ ค ค ล  (HRM Programme 
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการและจังหวัด ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
  (ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วน
ราชการและจังหวัด (Retention)  
  (ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงานโครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด  
  (ค) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วน
ราชการและจังหวัด  
  (ง) การมีระบบการบริหารผลงาน  (Performance Management) ที่ เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  นอกจากนี้ 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงาน 
กับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการและจังหวัด  
 

  มิติที ่๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ และ
จังหวัดจะต้อง  
  (ก) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน  
  (ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุก
กิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด  
 

  มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วน
ราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย และแผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
  (ก) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงานและ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว 
  (ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ ตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการและจังหวัด  
  (ค) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการและจั งหวัด กับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองและให้ก าลังคนมี
ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
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บทที่ 3 การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร  
ตามแนวทาง HR Scorecard 

 
  จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะท างานการพัฒนาสมรรถนะองค์การของจังหวัดสกลนคร และผู้รับผิดชอบ
งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 
รวม 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากส านักงาน ก.พ. ในการจัดโครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้
ความรู้ในเรื่อง HR Scorecard และแนวทางการจัดท าได้รับทราบองค์ความรู้แล้ว จึงเริ่มแบ่งกลุ่มระดม
ความคิด จ านวน 3 กลุ่ม เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2. การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  4. การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
  5. การก าหนดโครงการ/แผนงานรองรับ 
 

การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

  การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการดังนี้ 
  1. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นในการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของจังหวัดสกลนคร ด้วยค าถาม 4 ข้อ ดังนี้ 
 1.1 เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ส าคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วน
ราชการ/จังหวัดต้องการให้เกิดข้ึนในระยะ 1 - 4 ปี ข้างหน้า 
 1.2 จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการ/จังหวัดมีอยู่แล้ว
และอยากจะรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 1.3 จุดอ่อนหรือสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือให้ส่วนราชการ/จังหวัดประสบความส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
 1.4 สิ่งที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งสิ่งที่
คาดหวังจากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 
 2. เมื่อระดมความคิดเห็นแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปจัดกลุ่มตามลักษณะกิจกรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แทนกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะกิจกรรมเมื่อพิจารณาแล้ว
น าข้อมูลมาจัดกลุ่มพร้อมทั้งเสนอเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เบื้องต้น ได้ดังนี้ 
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ตารางข้อมูลการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่น าเสนอ 

 

ข้อเสนอ Group สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่มที่ 1 
 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของจังหวัด 
- อัตราก าลังไม่เพียงพอ 
- พัฒนา HRD โดยใช้ IT  
- จัดท าแผน HRD 
- จัดท าท าเนียบผู้ปฏิบัติงาน 
- สรุปรายงานปัญหาอุปสรรคในด้านการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในแต่ละปี 
 
- ความหลายหลายของทักษะ (Multi-Skills) 
- มีความเป็น Team work 
- HRD ขาดความต่อเนื่อง 
- ขาดงบประมาณด้าน HRD 
 
- สร้างบรรยากาศในการท างาน 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
- ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
- มอบเกียรติบัตรให้ข้าข้าราชการผู้มีผลการประเมินใน
ระดับดีเด่น และดีมาก 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
- สันทนาการ (กิจกรรมสัมพันธ์ เช่น กีฬา) 
- ภาวะงานมีมาก 
- มีการสื่อสารระบบสองทาง (Two-way 
Communication) 
- ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity) 
 
- ต้องมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
- ต้องมโีปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
 
 
B 
B 
B 
B 
 
C 
C 
C 
C 
 
C 
C 
C 
C 
 
C 
 
D 
D 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบุคคล
ให้ถูกต้องครบถ้วนทันสมัยเพ่ือให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติราชการที่
โปร่งใส่ตรวจสอบได้ 
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ข้อเสนอ Group สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่มที่ 2  
 
- บุคลากรมีสมรรถนะสูง  
- มีการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกันจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ได้รับรางวัลหลาย ๆ หน่วยงานหลายด้าน 
- เรื่องของสวัสดิการ สุขภาพ ที่เกี่ยวกับบุคลากรยังไม่ 
ครบถ้วน  
- การมอบหมายงายไม่ตรงกับ ความรู้ ความสามารถ ของ
บุคลากร บุคลากรขาดแคลนอัตราก าลังไม่สมดุลกับงาน 
- บุคลากร ยังไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม  
- จังหวัดต้องจัดท าแนวทางความก้าวหน้าของสายงานต่าง 
ๆ ให้ชัดเจน 
- ควรให้มีการจัดการประชุม สัมมนา ประจ าปี เพ่ือให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในประเทศ หรือต่างประเทศ  
- ให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงการมอบหมาย
งานบุคลากรให้ตรงกับความรู้ ความสามรถ และต าแหน่ง 
 
- จังหวัดสกลนครเป็นเมืองหน้าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สวยงาม 
- ภาพลักษณ์บุคลากรในจังหวัดที่ดี  
- บุคลากรในจังหวัดสกลนครมีความผาสุก  
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ สวัสดิการต่าง ๆ 
และกิจกรรมนันทนาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
 
 
 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ส่งเสริมระบบการบริหารบุคลากรที่ดี  
- โปร่งใส เชื่อถือได้ 
- เป็นเมืองธรรมะบุคลากรมีจริยธรรม  
- ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
- สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โปร่งใส ยุติธรรม  
 
 
 
 

 
 
A 
A 
 
A 
 
A 
 
A 
 
 
A 
 
A 
 
 
A 
 
 
B 
 
B 
B 
B 
 
 
 
 
C 
C 
C 
C 
C 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบการบริหารราชการ 
มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ มีการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร มีการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ( IDP ) 
และจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนงานโครงการ 
 
 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
สร้างสภาพแวดล้อมต่อการ
ปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก พัฒนาระบบการท างาน
และบรรยากาศของการท างาน
แบบมสี่วนร่วม การท างานเป็น
ทีม การท างานอย่างมีความสุข
และบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
สร้างความตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ความจ าเป็นในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองสู้ความ
เป็นเลิศ 
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ข้อเสนอ Group สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากรในจังหวัดที่สมบูรณ์ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน  
- ฐานข้อมูล IT ยังไม่สมบูรณ์  
- ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี  
- ให้จังหวัดสกลนครท าฐานข้อมูล บุคลากรจัดท าฐานข้อมูล
ให้ได้ มาตรฐาน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
- ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ได้ทราบ
โดยทั่วไป  
 
- ให้ผู้บริหาร ( ประเมิน ) มีความโปร่งใส ยุติธรรม ชี้แจงได้  
- ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
- การประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดรายบุคคล
ให้ชัดเจน ชี้แจ้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 
 
กลุ่มที่ 3 
 
- บุคลากรมีความสุข  
- บุคลากรมีความก้าวหน้า และยั่งยืน  
- มีคุณธรรม จริยธรรม  
- มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
- มีความรู้ ความสามารถ สะสมความเชี่ยวชาญ (บุคลากรที่
มีคุณภาพ)  
- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่  
- การมีส่วนรวม การท างานเป็นทีม  
- มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม  
- หัวหน้าส่วนราชการให้ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร  
 
- มีระบบ IT เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูล  
 
 
 
 
 
 

D 
 
D 
D 
D 
 
D 
 
 
E 
E 
E 
 
 
 
 
 
 
A 
A 
A 
A 
A 
 
A 
A 
A 
A 
A 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 

 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
สร้างและบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ก าลังคนให้เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด 
( HR Information System-
HRIS ) 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ 
วิธีการและผู้ประเมิน เพ่ือสามารถ
ให้สิ่งตอบแทน (เงินเดือน และ
สิทธิประโยชน์) ตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
สร้างและบริหารจัดการฐานข้อมูล
บุคลากรให้เชื่อมโยงทั้งจังหวัด 
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ข้อเสนอ Group สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 
- สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ เช่น สวัสดิการ เงินรางวัล บ้านพัก สถานที่
ออกก าลังกาย  
 
- ไม่ค่อยได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากจังหวัดในการ
พัฒนาบุคลากร  
 
 
 
- การถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทั่วถึง และ
ไม่ชัดเจน  
- อัตราก าลังไม่เพียงพอ  
- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  
- จัดกิจกรรมสภากาแฟส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
D 
 
 
 
 
E 
 
E 
E 
E 

ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
จัดสรรงบประมาณด้ายบุคลากร
ให้เพียงพอกับแผนงานโครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 
 
ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
ก าหนดนโยบายด้านบุคลากรให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 

 
  จากประเด็นข้อมูลที่สรุปได้ในแต่ละกลุ่มข้างต้น สามารถน าไปพิจารณาก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่อไป 
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การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินสถานภาพปัจจุบันเกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดหรือ
ผลสัมฤทธิ์ส าคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จุดแข็งหรือสิ่งดีที่มีอยู่แล้วและสิ่งที่จะรักษาไว้หรือมุ่งเน้นให้ดี
ยิ่งขึ้น จุดอ่อนหรือสิ่งท้าทายที่ต้องปรับปรุง สิ่งที่จังหวัดควรท าหรือสิ่งที่ต้องท า รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และน ามาสังเคราะห์รวมกัน ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่ม 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่ม 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่ม 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่สังเคราะห์แล้ว 

1.1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านบุคคลให้
ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย
เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
1.2 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
1.3 สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 
1.4 ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบ
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติราชการ
ที่โปร่งใส่ตรวจสอบได้ 
 

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบการบริหารราชการ 
มีสมรรถนะตรงกับงานใน
หน้าที ่และความ
รับผิดชอบ มีการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร มีการ
จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล ( IDP ) และ
จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนงาน
โครงการ 
 
2.2 สร้างสภาพแวดล้อม
ต่อการปฏิบัติงาน จัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวก 
พัฒนาระบบการท างาน
และบรรยากาศของการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม การ
ท างานอย่างมีความสุข
และบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
 
2.3 สร้างความตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรม 
ความจ าเป็นในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองสู้ความ
เป็นเลิศ 
 

3.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะตอบสนอง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
3.2 สร้างและบริหาร
จัดการฐานข้อมูลบุคลากร
ให้เชื่อมโยงทั้งจังหวัด 
 
3.3 สร้างแรงจูงใจเพ่ือ
รักษาบุคลากรให้
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3.4 จัดสรรงบประมาณ
ด้านบุคลากรให้เพียงพอ
กับแผนงานโครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 
3.5 ก าหนดนโยบายด้าน
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

1. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด 
เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(1.1, 2.4, 3.2) 
 
2. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
จังหวัด  
(1.2, 2.1, 3.1, 3.4, 
3.5) 
 
3. พัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
(1.4, 2.3) 
 
4. พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเลื่อน
เงินเดือนให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(2.5) 



20 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่ม 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่ม 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่ม 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่สังเคราะห์แล้ว 

2.4 สร้างและบริหาร
จัดการฐานข้อมูล 
ก าลังคนให้เชื่อมโยงกัน
ทั้งจังหวัด ( HR 
Information System-
HRIS ) 
 
2.5 พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งในส่วนของเครื่องมือ 
วิธีการและผู้ประเมิน เพ่ือ
สามารถให้สิ่งตอบแทน 
(เงินเดือน และสิทธิ
ประโยชน์) ตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
 

5. พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการท างาน
ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร 
(1.3, 2.2, 3.3) 
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การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

  การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap 
Analysis) โดยการน าเอาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มาหาค่าความต่างระหว่างความส าคัญ/ความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการ ถ้าไม่ด าเนินการแล้วจะส่งผลต่อความส าเร็จของจังหวัด โดยให้น้ าหนักคะแนนจากน้อยที่สุด คือ 1 
และมากที่สุด คือ 5 ตามล าดับความส าคัญ/ความจ าเป็น กับสถานภาพปัจจุบันหรือผลจากการด าเนินการโดยให้
ค่าน้ าหนักคะแนนตามสถานภาพปัจจุบันหรือผลจากการด าเนินการที่ท าได้น้อยไปมาก คือ 1 - 5 คะแนน แล้ว
ประเมินความส าคัญ/ความจ าเป็น และสถานภาพปัจจุบันตามความเห็นของแต่ละคน และน าผลการประเมินที่ได้
ไปด าเนินหาค่าเฉลี่ยและส่วนต่าง ดังนี้ 
 

  การหาค่าเฉลี่ยของความส าคัญ/ความจ าเป็นและค่าเฉลี่ยของสถานภาพปัจจุบัน 
 

(1 x จ านวนผู้ให้คะแนน) + (2 x จ านวนผู้ให้คะแนน) + (3 x จ านวนผู้ให้คะแนน) + (4 x จ านวนผู้ให้คะแนน) + (5 x จ านวนผู้ให้คะแนน) 
 

จ านวนรวมของผู้ให้คะแนน 
 
 

  การหาค่าส่วนต่างของค่าเฉลี่ย 
 
  ค่าเฉลี่ยของความส าคัญ/ความจ าเป็น – ค่าเฉลี่ยของสถานภาพปัจจุบัน 
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  ตารางแสดงผลวิเคราะห์ส่วนต่างเพื่อจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความส าคัญ/ความจ าเป็น สถานภาพปัจจุบัน ส่วน
ต่าง 

ล าดับ
ความส าคัญ 

1 2 3 4 5 Total AVG 1 1 2 3 4 5 Total AVG 2 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     8 16 24 4.67 2 11 8 3  24 2.50 2.17 1 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด 

     2 22 24 4.92 1 9 9 4 1 24 2.79 2.13 2 

พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

     7 17 24 4.71 1 4 16 2 1 24 2.92 1.79 3 

พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนเงินเดือนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  1 6 17 24 4.67  9 9 5 1 24 2.92 1.75 4 

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร 

    4 4 16 24 4.50  4 15 5  24 3.04 1.46 5 

 
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญแล้ว พิจารณาแล้วเห็นว่าควรน าไปก าหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดโดย
ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนครทั้งหมด เพ่ือให้ครอบคลุมกรอบมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง 5 มิติ 
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การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
 

  มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือท าการก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด แล้วน ามาสังเคราะห์รวมกันได้ดังนี้ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 สรุปที่สังเคราะห์แล้ว 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
บุคลากรให้มี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน
ทั้งจังหวัด 
เพ่ือให้การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จังหวัดมี
ระบบฐานข้อมูล
ด้าน HRD ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล HR  
มีความพึงพอใจ 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท า 
ระบบฐานข้อมูล
ด้าน HRD ของ
จังหวัดสกลนคร 
2. ร้อยละของ
ความถูกต้องของ
ข้อมูลรายบุคคล
ในระบบ
ฐานข้อมูล
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
3. ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูล 
 
 
 

1. จังหวัดมีการ
จัดท าระบบ 
ฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยง 
กับทุกหน่วยงาน 
2. จังหวัดมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล ร้อย
ละ 80  
2. ร้อยละของ
ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ร้อยละ 80  

1. มีระบบ
ฐานข้อมูล
บุคลากรที่มี 
คุณภาพและ
เชื่อมโยงทั้ง
จังหวัด 
 

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ใช้ 
ฐานข้อมูล
บุคลากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
2. ร้อยละของ
ส่วนราชการมี 
ฐานข้อมูล
บุคลากรมีความ
ถูกต้อง  
ครบถ้วน 
ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1. มีระบบ
ฐานข้อมูล
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงทุก
หน่วยงาน   
2. ฐานข้อมูล
ด้านบุคลากรมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 
3. ผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลมี
ความพึงพอใจ 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล  
2. ร้อยละของ
ข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน  
3. ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูล 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 สรุปที่สังเคราะห์แล้ว 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

2. พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ และ
สมรรถนะ เพ่ือ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

1. บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ 
ได้รับการพัฒนา
ตามหลัก
สมรรถนะ 
2. จังหวัดมีการ
จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
หลักสมรรถนะ 
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ 
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 
3. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากร
ภายในจังหวัด
ได้รับการพัฒนา 
ตามหลัก
สมรรถนะ 
2. จังหวัดเกิด
นวัตกรรม และ 
ความรู้ใหม่ 

1. จ านวน
บุคลากรที่เข้า 
รับการอบรมไม่
น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  
2. ได้รับรางวัล
หรือเกิด 
นวัตกรรมใหม่ๆ 
ขึ้นอย่างน้อย 
ปีละ 1 ชิ้น 

1. จังหวัด
สกลนครมี
แผนพัฒนา 
บุคลากร
ประจ าปี 
  
 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าปี 

1. บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
ได้รับการพัฒนา
ตามหลัก
สมรรถนะ 
2. จังหวัดมี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าปี 
3. จังหวัดเกิด
นวัตกรรม และ 
ความรู้ใหม่ๆ 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท า
โครงการด้านการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา  
3. ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าปี 
4. ได้รับรางวัล
หรือเกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ 
อย่างน้อย ปีละ 
1 ชิ้น 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 สรุปที่สังเคราะห์แล้ว 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

3. พัฒนาและ
ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

1. บุคลากรมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
2. จังหวัดมีการ
ส่งเสริมให้
หน่วยงาน 
จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
3. จัดกิจกรรม 
จังหวัดสกลนคร
ใสสะอาด 

1. ร้อยละของ
การร้องเรียนการ
ทุจริตที่มีมูลของ
ข้าราชการลดลง 
2. ร้อยละของ
หน่วยงานที่มี
โครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
แก่บุคลากร 
3. ร้อยละของ
หน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการ 
จังหวัดสกลนคร
ใสสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ส าคัญ
ของจังหวัด 
2. มีการจัด
กิจกรรม 
ปฏิบัติธรรม
ประจ าปี 

1. ร้อยละของ
หน่วยงานที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่
ส าคัญของ
จังหวัด ร้อยละ 
80 
2. หน่วยงานมี
การจัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรม
ประจ าปี  
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

1. บุคลากรมี
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
ตามที่จังหวัด
ก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1. บุคลากรมี
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมให้
หน่วยงานจัดท า
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
3. จัดกิจกรรม
จังหวัดสกลนคร
ใสสะอาด 
4. หน่วยงานได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่
ส าคัญของ
จังหวัดและ
กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมประจ าปี 
 
 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
การส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่
บุคลากร  
2. ร้อยละของ
หน่วยงานที่
จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  
3. ร้อยละของ
หน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการ
จังหวัดสกลนคร
ใสสะอาด  
4. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
ที่ส าคัญของจังหวัด
และกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมประจ าป ี
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 สรุปที่สังเคราะห์แล้ว 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

4. พัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
และการเลื่อน
เงินเดือนให้มี
ความโปร่งใส 
เป็นธรรม และ
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 

1. จังหวัดมี
ระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานที่
มีรางวัลจูงใจตาม
ผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2. บุคลากรทุก
ระดับมีความรู้
ความเข้าใจใน
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 

1. จังหวัดมีการ
ประเมินผล 
ตามขั้นตอน
อย่าง ครบถ้วน  
และถูกต้อง
  

1. ร้อยละการ
ร้องเรียนเรื่อง
การประเมินผล 
ลดลง 

1. มีระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
และการเลื่อน
เงินเดือน  
ทีม่ีความโปร่งใส 
ยุติธรรม  
และตรวจสอบได้ 
2. บุคลากร
ผู้รับผิดชอบเรื่อง
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการได้รับการ
อบรม 

1. บุคลากรใน 
หน่วยงานมีความ
พึงพอใจในการ 
ประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80  
2. บุคลากรผู้รับ 
ผิดชอบการ
ประเมิน ได้รับ
การอบรม ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

1. มีระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
และการเลื่อน
เงินเดือน ที่
ถูกต้องตาม
ขั้นตอน มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม  
และตรวจสอบได้ 
2. มีการจัดสรร
รางวัลจูงใจตาม
ผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและการ
เลื่อนเงินเดือน ที่
ถูกต้องตาม
ขั้นตอน มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม 
และตรวจสอบได้  
2. ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดสรรรางวัล
จูงใจตามผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 สรุปที่สังเคราะห์แล้ว 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

5. พัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการท างาน
ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของบุคลากร 

1. จังหวัดมี
ระบบการจัด
สวัสดิการส าหรับ
บุคลากรเพ่ือให้
เกิดความ 
สมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิต 
และการ
ปฏิบัติงาน 
2. จังหวัดจัดเวที
เชิดชูคนดี 

1. ร้อยละของ
หน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน 
healthy 
workplace 
2. ระดับ
ความส าเร็จการ
ตรวจสอบ
สุขภาพประจ าปี 
3. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
จัดสวัสดิการ 
4. ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
กระบวนการ 
จัดเวทีเชิดชูคนดี
ของจังหวัด 
 

1. มีศูนย์สันทนา
การกลาง ด้าน
กีฬา และดนตรี  
2. มีการจัด
กิจกรรมเชื่อม
สัมพันธไมตรี 
ระหว่าง
หน่วยงานภายใน
จังหวัด 
3. หน่วยงานใน
จังหวัดสกลนคร 
มีสิ่งแวดล้อมใน
การท างานที่ดี  
สร้างเสริมการ
ปฏิบัติงาน 
อย่างมีความสุข 

1. มีการตั้งศูนย์
สันทนาการกลาง 
ด้านกีฬา และ
ดนตรี ภายใน 4 
ปี 
2. มีการจัด
กิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ 
ไมตรีระหว่าง
หน่วยงานภายใน
จังหวัดอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  
3. ร้อยละของ
หน่วยงานที่จัด
กิจกรรม 5 ส. 
ร้อยละ 80 

1. มีการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการ 
ท างานให้
เหมาะสมและ
สอดคล้อง 
กับความต้องการ
ของบุคลากร 
2. จังหวัด
สกลนครจัดให้มี
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี
บุคลากรภายใน
จังหวัด 

1. บุคลากรมี
ความพึงพอใจใน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ของจังหวัด
สกลนคร ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
1. ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ
บุคลากร 

1. จังหวัดมีการจัด
สวัสดิการส าหรับ
บุคลากรเพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตและ
การปฏิบัติงาน  
2. บุคลากรอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
เพื่อให้การท างาน
เป็นไปอย่างมี
ความสุข 
3. จังหวัดมีการจัด
เวทีเชิดชูคนดี 
4. มีศูนย์สันทนา
การกลางด้านกีฬา 
และดนตรี  
5. มีการจัด
กิจกรรมเช่ือม
สัมพันธไมตรี
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในจังหวัด 
6. มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
ของบุคลากรภายใน
จังหวัด 

1. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ  
2. ร้อยละของ
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน healthy 
workplace  
3. ร้อยละของ
หน่วยงานที่จัดกิจกรรม 
5 ส.  
4. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดเวทีเชิดชูคน
ดีระดับจังหวัด 
5. ระดับความส าเร็จ
ของการตั้งศูนย์สันทนา
การกลาง ด้านกีฬา 
และดนตรี ภายใน 4 ปี 
6. มีการจัดกิจกรรม
เชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในจังหวัดอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

การก าหนดแผนงาน/โครงการรองรับ 
 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้สามารถก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในจังหวัด
สกลนคร ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

1. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถได้รับการ
พัฒนาตามหลักสมรรถนะ 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการ
ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 
    - ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    - ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
    - ด้านกฎหมาย/ระเบียบปฏิบตัิราชการ               
 

ส านักงานจังหวัด 
 

รายป ี
 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนา  
 

2. โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาในจังหวัดสกลนคร 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

2. จังหวัดมีแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าป ี
 

3. ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าป ี

3. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของจังหวัดสกลนคร 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

3. จังหวัดเกิดนวัตกรรม และ 
ความรู้ใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

4. ได้รับรางวลัหรือเกดินวัตกรรมใหม่ๆ 
อย่างน้อย ปีละ 1 ช้ิน 

4. โครงการจัดประกวดกระบวนการสร้างความคุ้มค่า
ด้านนวัตกรรมดเีด่น ระดับจังหวัด 

ส านักงานจังหวัด 
 

รายป ี
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรให้
มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ทันสมัย และเช่ือมโยง
กันทั้งจังหวัด เพื่อให้
การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และเช่ือมโยงทุกหน่วยงาน   

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล  
 

1. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมลูบุคลากรของจังหวัด
สกลนคร 
 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

2. ฐานข้อมูลด้านบุคลากรมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบนั 

2. ร้อยละของข้อมูลที่มีความถูกตอ้ง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

2. โครงการตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูล 
 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

3. ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมี
ความพึงพอใจ 
 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล 

3. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล  

ส านักงานจังหวัด 
 

รายป ี

พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเลื่อน
เงินเดือนให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1. มีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือน ที่ถูกต้องตาม
ขั้นตอน มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม  
และตรวจสอบได้ 
 

1. ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดอืน ท่ี
ถูกต้องตามขั้นตอน มีความโปร่งใส ยุติธรรม 
และตรวจสอบได้  
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

2. มีการจัดสรรรางวัลจูงใจ
ตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดสรรรางวลั
จูงใจตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. โครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นระดับจังหวัด 

ส านักงานจังหวัด รายป ี
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 

พัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม  
แก่บุคลากร  

1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ส าหรับบุคลากรในจังหวัด
สกลนคร 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

2. ส่งเสริมให้หน่วยงาน
จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีจัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัด ส านักงานจังหวัด รายป ี

3. จัดกิจกรรมจังหวัด
สกลนครใสสะอาด 
 

3. ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
จังหวัดสกลนครใสสะอาด  

3. โครงการจังหวัดสกลนครใสสะอาด 
 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

4. หน่วยงานได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่ส าคัญ
ของจังหวัดและกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมประจ าป ี

4. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ส าคัญของจังหวัดและกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมประจ าป ี
 

4. โครงการปฏิบตัิธรรมในวันส าคญัทางศาสนา สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัด 

รายป ี

5. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ในการเข้าร่วม
กิจกรรมรัฐพิธี และประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร 
 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

6. โครงการจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ รายป ี
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตาม 

พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการ
ท างานให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
บุคลากร 

1. จังหวัดมีการจัดสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากรเพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและ
การปฏิบัติงาน  
 

1. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดสวัสดิการ  

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการของจังหวัด 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

2. บุคลากรอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี เพื่อให้การท างานเป็นไป
อย่างมีความสุข 
 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน healthy workplace  

2. โครงการส่งเสรมิการจดัสถานที่ท างานน่าอยู่  
น่าท างาน healthy workplace ของจังหวัด 

ทุกส่วนราชการ รายป ี

3. ร้อยละของหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม 5 ส.  3. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน ทุกส่วนราชการ รายป ี

3. จังหวัดมีการจัดเวทีเชิดชู
คนดี 
 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดเวทีเชิดชูคน
ดรีะดับจังหวัด 

4. โครงการเชิดชูคนดีของจังหวัด 
 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

4. มีศูนย์สันทนาการกลาง
ด้านกีฬา และดนตรี  
 

5. ระดับความส าเร็จของการตั้งศนูย์สันทนา
การกลาง ด้านกีฬา และดนตรี ภายใน 4 ปี 

5. โครงการจัดตั้งศูนย์สันทนาการกลาง ด้านกีฬา และ
ดนตรี ส าหรับบคุลากรของจังหวัด 

ส านักงานจังหวัด รายป ี

5. มีการจัดกิจกรรมเช่ือม
สัมพันธไมตรีระหว่าง
หน่วยงานภายในจังหวัด 
 

6. มีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

6. โครงการ “กีฬาสกลนครสัมพันธ์” ส านักงานจังหวัด รายป ี

6. มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของบุคลากรภายใน
จังหวัด 
 

7. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  

7. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีป่ระจ าป ี
 

ทุกส่วนราชการ รายป ี
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

บทที่ 4 แผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวดัสกลนคร 
ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - 2567 

 
  ส่วนราชการมีบทบาทในการบริหารยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และมีจุดมุ่งเน้นให้เกิดผลตามตัวชี้วัดและระดับเป้าหมายที่ต้องการ 
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
ดังนั้น แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นแผนที่มุ้งเน้นการสนับสนุนให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนจังหวัดให้ก้าวหน้า
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
  จังหวัดสกลนคร  ได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้านต่างๆ มาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - 2567 
ดังนี้ 
  1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - 2567 
  2. แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร  ตามแนวทาง HR 
Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕64 - 2567 
  3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของจังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - 2567 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - 2567 
   

 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
64 65 66 67 

มิติที่ 1  
ความ
สอดคล้อง 
เชิง
ยุทธศาสตร์ 

พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ และ
สมรรถนะ เพื่อ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

1. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถได้รับการ
พัฒนาตามหลัก
สมรรถนะ 

1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าโครงการด้านการ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    - ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
    - ด้านกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติราชการ               
 

ส านักงานจังหวัด 
 

ระดับ 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา  

2. โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาในจังหวัดสกลนคร 

ส านักงานจังหวัด ร้อยละ 70 75 80 85 

2. จังหวัดมีแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 

3. ระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ี

3. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร 

ส านักงานจังหวัด ระดับ 5 5 5 5 

3. จังหวัดเกิดนวัตกรรม 
และ ความรู้ใหม่ๆ 

4. ได้รับรางวลัหรือเกดิ
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ช้ิน 

4. โครงการจัดประกวดกระบวนการสร้าง
ความคุ้มค่าด้านนวัตกรรมดีเด่น ระดับ
จังหวัด 

ส านักงานจังหวัด 
 

ช้ิน 1 1 1 1 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั้งจังหวัด เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
จังหวดั 
3. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. บริหารยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประสานงานส่งเสรมิ สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครอย่าง
บูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื 
3. ก ากับตรวจสอบและควบคมุการบริหารราชการจังหวัดสกลนคร ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
64 65 66 67 

มิติที่ 2  
ประสิทธิ 
ภาพ 
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
บุคลากรให้มี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั้ง
จังหวัด เพื่อให้
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และ
เช่ือมโยงทุกหน่วยงาน   

1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าระบบฐานข้อมลู  
 

1. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมลูบุคลากร
ของจังหวัดสกลนคร 
 

ส านักงานจังหวัด ระดับ 5 5 5 5 

2. ฐานข้อมูลด้าน
บุคลากรมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบนั 
 

2. ร้อยละของข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน  

2. โครงการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ฐานข้อมูล 
 

ส านักงานจังหวัด ร้อยละ 70 75 80 85 

3. ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมี
ความพึงพอใจ 
 
 

3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล 

3. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล  

ส านักงานจังหวัด 
 

ร้อยละ 
 

70 
 

75 
 

80 
 

85 
 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ 
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
และการเลื่อน
เงินเดือนให้มี
ความโปร่งใส 
เป็นธรรม และ
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

1. มีระบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนเงินเดือน ที่
ถูกต้องตามขั้นตอน มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม  
และตรวจสอบได้ 

1. ระดับความส าเร็จของ
การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการและการเลื่อน
เงินเดือน ที่ถูกต้องตาม
ขั้นตอน มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม และตรวจสอบได้  
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อน
เงินเดือน 

ส านักงานจังหวัด ระดับ 5 5 5 5 

2. มีการจัดสรรรางวัลจูง
ใจตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

2. ระดับความส าเร็จของ
การจัดสรรรางวัลจูงใจตาม
ผลการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 

2. โครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด 

ส านักงานจังหวัด ระดับ 5 5 5 5 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
64 65 66 67 

มิติที่ 4  
ความพร้อม
รับผิด 
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาและ
ส่งเสริม
บุคลากรให้มี
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
แก่บุคลากร  
 

1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ส าหรับ
บุคลากรในจังหวัดสกลนคร 

ส านักงาน
จังหวัด 

ระดับ 5 5 5 5 

2. ส่งเสริมให้หน่วยงาน
จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ี
จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
จังหวัด 

ส านักงาน
จังหวัด 

ร้อยละ 70 75 80 85 

3. จัดกิจกรรมจังหวัด
สกลนครใสสะอาด 

3. ร้อยละของหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมโครงการจังหวัด
สกลนครใสสะอาด  
 

3. โครงการจังหวัดสกลนครใสสะอาด 
 

ส านักงาน
จังหวัด 

ร้อยละ 70 75 80 85 

4. หน่วยงานได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่
ส าคัญของจังหวัดและ
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ประจ าป ี

4. ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
ส าคัญของจังหวัดและ
กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจ าป ี
 

4. โครงการปฏิบตัิธรรมในวันส าคญัทาง
ศาสนา 

สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัด 

ร้อยละ 70 75 80 85 

5. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี และประเพณีที่ส าคัญ
ของจังหวัดสกลนคร 
 

ส านักงาน
จังหวัด 

ร้อยละ 70 75 80 85 

6. โครงการจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ 
 

ทุกส่วนราชการ ร้อยละ 70 75 80 85 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
64 65 66 67 

มิติที่ 5  
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหว่างชีวิต
กับการ
ท างาน 

พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การท างานให้
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของบุคลากร 

1. จังหวัดมีการจัดสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากรเพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างคุณภาพ
ชีวิตและการปฏิบัติงาน  

1. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการจดั
สวัสดิการ  

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจดัสวสัดิการของจังหวัด 

ส านักงานจังหวัด ร้อยละ 70 75 80 85 

2. บุคลากรอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้
การท างานเป็นไปอย่างมี
ความสุข 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
healthy workplace  

2. โครงการส่งเสรมิการจดัสถานที่ท างานน่า
อยู่ น่าท างาน healthy workplace ของ
จังหวัด 

ทุกส่วนราชการ ร้อยละ 70 75 80 85 

3. ร้อยละของหน่วยงานท่ี
จัดกิจกรรม 5 ส.  

3. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ภายใน
หน่วยงาน 

ทุกส่วนราชการ ร้อยละ 70 75 80 85 

3. จังหวัดมีการจัดเวที
เชิดชูคนดี 

4. ระดับความส าเร็จของ
การจัดเวทีเชิดชูคนดีระดับ
จังหวัด 

4. โครงการเชิดชูคนดีของจังหวัด 
 

ส านักงานจังหวัด ระดับ 5 5 5 5 

4. มีศูนย์สันทนาการ
กลางด้านกีฬา และดนตรี  
 

5. ระดับความส าเร็จของ
การตั้งศูนยส์ันทนาการกลาง 
ด้านกีฬา และดนตรี ภายใน 
4 ป ี

5. โครงการจัดตั้งศูนย์สันทนาการกลาง 
ด้านกีฬา และดนตรี ส าหรับบุคลากรของ
จังหวัด 

ส านักงานจังหวัด ระดับ 2 3 4 5 

5. มีการจัดกิจกรรม
เช่ือมสัมพันธไมตรี
ระหว่างหน่วยงานภายใน
จังหวัด 

6. มีการจัดกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธไมตรรีะหว่าง
หน่วยงานภายในจังหวัด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. โครงการ “กีฬาสกลนครสัมพันธ์” ส านักงานจังหวัด ครั้ง 1 1 1 1 

6. มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของบุคลากร
ภายในจังหวัด 

7. ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  

7. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีป่ระจ าป ี
 

ทุกส่วนราชการ ร้อยละ 70 75 80 85 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – 2567 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิต ิ
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(การบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 

เป้าประสงค์ 
 

แผนงาน/โครงการ 
 

มิติท่ี 1  
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต
และความสมดุลระหว่าง

ชีวิตกับการท างาน 
 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
มิติที่ 3 ประสิทธิผล

ของการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติที่ 4 
ความพร้อมรับผิด 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด เพื่อให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

3. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 

4. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
 

5. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 

 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ 
2. จังหวัดมีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
3. จังหวัดเกิดนวัตกรรม และ ความรู้ใหม่ๆ 

1. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงทุกหน่วยงาน   
2. ฐานข้อมูลด้านบุคลากรมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
3. ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมีความพึงพอใจ 
 
 
 
1. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน  
ที่ถูกต้องตามข้ันตอน มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
2. มีการจัดสรรรางวัลจูงใจตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสรมิใหห้น่วยงานจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
3. จัดกิจกรรมจงัหวัดสกลนครใสสะอาด 
4. หน่วยงานได้เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนาที่ส าคัญของจงัหวัดและกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมประจ าป ี
 
 
1. จังหวัดมกีารจัดสวัสดกิารส าหรับบุคลากรเพือ่ให้เกิดความสมดลุระหว่างคุณภาพ
ชีวิตและการปฏิบัตงิาน  
2. บุคลากรอยู่ในสิง่แวดล้อมที่ดี เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอย่างมีความสุข 
3. จังหวัดมกีารจัดเวทีเชิดชูคนดี 
4. มีศูนย์สันทนาการกลางด้านกีฬา และดนตรี  
5. มีการจัดกิจกรรมเช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด 
6. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรภายในจังหวัด 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัตริาชการ  
2. โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาในจังหวัดสกลนคร 
3. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลของจงัหวัดสกลนคร 
4. โครงการจัดประกวดกระบวนการสร้างความคุ้มค่าด้านนวัตกรรมดเีด่น ระดับจังหวัด 

1. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรของจังหวัดสกลนคร 
2. โครงการตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูล 
3. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
และการเลื่อนเงินเดือน 
2. โครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นรับจังหวัด 

1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ส าหรับบุคลากรในจังหวัดสกลนคร 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัด 
3. โครงการจังหวัดสกลนครใสสะอาด 
4. โครงการปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
5. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ในการเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี และประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร 
6. โครงการจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ 
 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของจงัหวัด 
2. โครงการสง่เสริมการจัดสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน healthy workplace ของจังหวัด 
3. โครงการจัดกจิกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน 
4. โครงการเชิดชูคนดีของจังหวัด 
5. โครงการจัดต้ังศูนย์สันทนาการกลาง ด้านกีฬา และดนตรี ส าหรับบุคลากรของจังหวัด 
6. โครงการ “กีฬาสกลนครสัมพันธ์” 
7. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจ าป ี
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร ตามแนวทาง HR Scorecard ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – 2567) 

   

 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 1 2 3 4 5 

มิติที่ 1  
ความ
สอดคล้อง 
เชิง
ยุทธศาสตร์ 

พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ และ
สมรรถนะ เพื่อ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

1. บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
ได้รับการ
พัฒนาตาม
หลักสมรรถนะ 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
โครงการด้านการ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร 

- 5 1 2 3 4 5 50 1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 - ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 - ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- ด้านกฎหมาย/ระเบียบ
ปฏิบัติราชการ               
 
 
 
 

ส านักงาน
จังหวัด 
 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

- 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั้งจังหวัด เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
จังหวดั 
3. พัฒนาและส่งเสริมบคุลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. บริหารยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประสานงานส่งเสรมิ สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครอย่าง
บูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื 
3. ก ากับตรวจสอบและควบคมุการบริหารราชการจังหวัดสกลนคร ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 1 2 3 4 5 

2. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนา  

- 70 65 70 75 80 85 50 2. โครงการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาในจังหวัด
สกลนคร 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. จังหวัดมี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าป ี

3. ระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี

- 5 1 2 3 4 5 100 3. โครงการจัดท าแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
จังหวัดสกลนคร 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

- 

3. จังหวัดเกิด
นวัตกรรม และ 
ความรู้ใหม่ๆ 

4. ได้รับรางวลัหรือ
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  
อย่างน้อย ปีละ 1 ช้ิน 

- 5 1 2 3 4 5 100 4. โครงการจัดประกวด
กระบวนการสร้างความ
คุ้มค่าด้านนวัตกรรม
ดีเด่น ระดับจังหวัด 

ส านักงาน
จังหวัด 
 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ 2  
ประสิทธิ 
ภาพ 
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
บุคลากรให้มี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั้ง
จังหวัด เพื่อให้
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีระบบฐานข้อมลู
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และ
เชื่อมโยงทุก
หน่วยงาน  

1. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล  
 

- 5 1 2 3 4 5 100 1. โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรของ
จังหวัดสกลนคร 
 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

- 

2. ฐานข้อมูล
ด้านบุคลากรมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบนั 

2. ร้อยละของข้อมูลที่
มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน  

- 70 65 70 75 80 85 100 2. โครงการตรวจสอบ
ความถูกต้องของระบบ
ฐานข้อมูล 
 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. ผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลมี
ความพึงพอใจ 

3. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล 

- 70 65 70 75 80 85 100 3. โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูล  

ส านักงาน
จังหวัด 
 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 1 2 3 4 5 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล
ของการ 
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
และการเลื่อน
เงินเดือนให้มี
ความโปร่งใส 
เป็นธรรม และ
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

1. มีระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
และการเลื่อน
เงินเดือน ที่
ถูกต้องตาม
ขั้นตอน มี
ความโปร่งใส 
ยุติธรรม  
และตรวจสอบ
ได ้

1. ระดับความส าเร็จ
ของการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ
และการเลื่อน
เงินเดือน ที่ถูกต้อง
ตามขั้นตอน มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม และ
ตรวจสอบได้  
 

- 5 1 2 3 4 5 100 1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเลื่อน
เงินเดือน 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

- 

2. มีการ
จัดสรรรางวัล
จูงใจตามผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

2. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดสรรรางวัล
จูงใจตามผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 1 2 3 4 5 100 2. โครงการยกย่องเชิดชู
บุคลากรผู้มผีลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นรับ
จังหวัด 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพื่อสกลนคร” 
 

 

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 1 2 3 4 5 

มิติที่ 4  
ความพร้อม
รับผิด 
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาและ
ส่งเสริม
บุคลากรให้มี
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรมี
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม  
แก่บุคลากร  
 

- 5 1 2 3 4 5 100 1. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ส าหรับ
บุคลากรในจังหวัด
สกลนคร 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

- 

2. ส่งเสริมให้
หน่วยงานจัดท า
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีจัดท า
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  

- 70 65 70 75 80 85 100 2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
จังหวัด 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. จัดกิจกรรม
จังหวัด
สกลนครใส
สะอาด 

3. ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
โครงการจังหวดั
สกลนครใสสะอาด  

- 70 65 70 75 80 85 100 3. โครงการจังหวัด
สกลนครใสสะอาด 
 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

- 

4. หน่วยงาน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ส าคัญ
ของจังหวัด
และกิจกรรม
ปฏิบัติธรรม
ประจ าป ี

4. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่
ส าคัญของจังหวัดและ
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ประจ าป ี
 

- 70 65 70 75 80 85 30 4. โครงการปฏิบตัิธรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา 

สนง.
พระพุทธ
ศาสนา
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 70 65 70 75 80 85 30 5. โครงการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี 
และประเพณีที่ส าคัญ
ของจังหวัดสกลนคร 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 70 65 70 75 80 85 40 6. โครงการจิตอาสา
พัฒนาที่สาธารณะ 

ทุกส่วน
ราชการ 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 1 2 3 4 5 

มิติที่ 5  
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหว่างชีวิต
กับการ
ท างาน 

พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การท างานให้
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของบุคลากร 

1. จังหวัดมีการจัด
สวัสดิการส าหรับ
บุคลากรเพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน  

1. ร้อยละของความ
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดสวัสดิการ  

- 70 65 70 75 80 85 100 1. โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการของ
จังหวัด 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. บุคลากรอยู่
ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี เพื่อให้การ
ท างานเป็นไป
อย่างมี
ความสุข 

2. ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมิน healthy 
workplace  

- 70 65 70 75 80 85 100 2. โครงการส่งเสรมิการ
จัดสถานท่ีท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน healthy 
workplace ของจังหวัด 

ทุกส่วน
ราชการ 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

- 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม 5 ส.  

- 70 65 70 75 80 85 100 3. โครงการจัดกิจกรรม 
5 ส. ภายในหน่วยงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. จังหวัดมี
การจัดเวทีเชิด
ชูคนดี 

4. ระดับความส าเร็จของ
การจัดเวทีเชิดชูคนดี
ระดับจังหวัด 

- 5 1 2 3 4 5 100 4. โครงการเชิดชูคนดี
ของจังหวัด 
 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2560 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. มีศูนย์
สันทนาการ
กลางด้านกีฬา 
และดนตรี  

5. ระดับความส าเร็จของ
การตั้งศูนย์สันทนาการ
กลาง ด้านกีฬา และดนตรี 
ภายใน 4 ป ี

- 2 1 2 3 4 5 100 5. โครงการจัดตั้งศูนย์
สันทนาการกลาง ด้าน
กีฬา และดนตรี ส าหรับ
บุคลากรของจังหวัด 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

- 

5. มีการจัดกิจกรรม
เชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในจังหวัด 

6. มีการจัดกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงาน
ภายในจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- 2 1 2 3 4 5 100 6. โครงการ “กีฬา
สกลนครสมัพันธ์” 

ส านักงาน
จังหวัด 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

- 

6. มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
ของบุคลากร
ภายในจังหวัด 

7. ร้อยละของบุคลากร
ท่ีเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  

- 70 65 70 75 80 85 100 7. โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
ประจ าป ี
 

ทุกส่วน
ราชการ 

ภายใน 
ก.ย. 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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