
การพัฒนาแนวทางการบริหารก าลังคนคุณภาพ  
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ชลิต นพรัตน์  

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
กรมการพัฒนาชุมชน  

 
 ข้อมูลทั่วไปและการบริหารก าลังคนคุณภาพของกรมการพัฒนา
ชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถ
สนับสนุนภารกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
และเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมไปสู่ การปฏิบัติ อย่ างเป็นรูปธรรม  
สร้างผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ผ่านระบบงานที่ตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิภาพของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการจัดวางก าลังคนกระจายตัวอยู่
ทุกอ าเภอทั่วประเทศ และมีพ้ืนที่ด าเนินงานในระดับต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน 
แต่อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ถึงปัจจุบัน (9 กุมภาพันธ์ 2561) พบว่าแนวโน้มการสูญเสียก าลังคน 
มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ การขอลาออก 
จากราชการ และการโอนไปส่วนราชการอื่น ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยการ
เกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี ข้างหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 
มีจ านวน 953 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 ของจ านวนข้าราชการทั้งหมด 



(6,221 คน) จ าแนกเป็นผู้บริหารระดับสูง (ประเภทอ านวยการและประเภท
บริหาร) จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 จ าแนกตามสายงานหลัก 
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 424 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.49 ดังแสดงในตารางที่ 2 นอกจากนี้จ านวนข้าราชการที่มีอายุ
ต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.27 โดยอายุเฉลี่ยของข้าราชการทั้งหมด
มากกว่า 46 ปี ดังแสดงในตารางที่ 3 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าบุคลากรของ
กรมการพัฒนาชุมชนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีความเหนื่อยล้าจากการท างาน
ด้วยปริมาณงานที่เพ่ิมสูงมากขึ้น จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง 
มหาดไทย เช่น การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การขับเคลื่อน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ เป็นต้น ประกอบกับบริบทงานพัฒนาชุมชน มีการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมอย่างรวดเร็ว เช่น ความเจริญเติบโตของเมือง ค่านิยมทางสังคม คุณธรรม
และจริยธรรมของสังคม เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต การก าหนดแนวทางการบริหารก าลังคนคุณภาพจึงมีความส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากการขาดองค์ความรู้ 
ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนถ่ายกรอบแนวคิดของบุคลากรจากรุ่นหนึ่ง
สู่อีกรุ่น ซึ่งปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนด าเนินงานบริหารก าลังคนคุณภาพ 
ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. ด้วยกลไก PRIDE ประกอบด้วย การวางแผน 
การสรรหาและคัดเลือก การเสริมสร้างการมี ส่วนร่วม การพัฒนา และ 
การติดตามการใช้ประโยชน์ โดยให้ความส าคัญกับก าลังคนคุณภาพรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพสูง ประกอบด้วย 



 1.  ก าลังคนที่สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก 
  - นักเรียนทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่
ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship  
Program : UIS) จ านวน 14 คน 
  - นักเรียนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (1 อ าเภอ 1 ทุน) 
จ านวน 3 คน 
  - นักเรียนทุนรัฐบาล จ านวน 1 คน 
 2.  บุคลากรในสังกัดกรมกรมการพัฒนาชุมชน 
  - ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตามแนวทางส านักงาน ก.พ. 
(HiPPS) จ านวน 6 คน (มาจาก UIS 4 คน) 
  - ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน 
จ านวน 5 คน  
  - นักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของกรมการพัฒนา
ชุมชน จ านวน 1 คน 
  - ผู้น าคลื่นลูกใหม่ (New wave) จ านวน 7 คน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา ประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ และการก ากับดูแลก าลังคนคุณภาพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง
ให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล พร้อมกับ 
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงาน ทั้งรายบุคคล และรายทีมงานเพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
สามารถทดแทนการสูญเสียบุคลากร โดยอาศัยเครื่องมือการพัฒนาที่เหมาะสม
ต่าง ๆ เช่น กรอบสั่งสมประสบการณ์ การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน
ส าคัญ การสอนงาน และระบบพ่ีเลี้ยง เป็นต้น มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
รุ่นใหม่เหล่านี้ ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม  
โดยอาศัยศักยภาพและความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของ
บุคลากรรุ่นพี่เป็นแบบอย่าง รวมถึงการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร 
 แต่อย่างไรก็ดี กรมการพัฒนาชุมชน ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ในการด าเนินงานที่จ าเป็นต้องปรับปรุงให้การบริหารก าลังคนคุณภาพ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด มีการด าเนินงานที่ชัดเจนสามารถรองรับการขาดแคลน



ก าลังคน ที่มีประสบการณ์เพียงพอต่อต าแหน่งผู้น าองค์กรในอนาคต  
โดยต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนก าลังคนคุณภาพ 
ที่สะท้อนทิศทางเชิงกลยุทธ์  การสรรหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เหมาะสมสามารถด าเนินการพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนา 
ในส่วนที่ด้อยให้สามารถแสดงศักยภาพและประสิทธิภาพสูงมากขึ้น  
หรือพัฒนาในส่วนที่เด่นให้สามารถแสดงศักยภาพและประสิทธิภาพสูง 
เพ่ิมมากขึ้นอีก รวมถึงการติดตามการใช้ประโยชน์และเสริมสร้างแรงจูงใจ
โดยเชื่อมโยงระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระบบการสอนงาน ระบบ
การมอบหมายงาน และระบบพ่ีเลี้ยงที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ 
การบริหารก าลังคนคุณภาพประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น 
ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของผู้บริหาร การด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
มีการสื่อสารที่ชัดเจนทั่วทั้งหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารก าลังคนคุณภาพ และพัฒนาระบบข้อมูล
ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารก าลังคนคุณภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
เพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนองค์กรจนบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารก าลังคนคุณภาพในกรมการพัฒนา
ชุมชน จากการศึกษาดูงานตามทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
 การบริหารก าลังคนคุณภาพของกรมการพัฒนาชุมชนยังคงพบปัญหา
และอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ โดยควรที่จะ
พิจารณาปรับปรุงการบริหารก าลังคนคุณภาพให้เป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ



บุคลากรและหน่วยงานให้เหมาะสมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง  ๆ
ของการพัฒนาชุมชน รวมถึงการขาดแคลนก าลังคนที่มีประสบการณ์เพียงพอ
ส าหรับทดแทนต าแหน่งผู้น าองค์กรในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการเสนอ
แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างระบบการบริหารก าลังคนคุณภาพตามภาพที่ 1  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การเตรียมและบริหารก าลังคนคุณภาพแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
การดึงดูดก าลังคนคุณภาพจากบุคคลทั่วไปภายนอกหน่วยงาน และการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของก าลังคนภายในสังกัดกรมการพัฒนา
ชุมชน ให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นและเพียงพอต่อการทดแทนก าลังคนในอนาคต 
โดยสามารถจ าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 การดึงดูดก าลังคนคุณภาพจากบุคคลทั่วไปภายนอกหน่วยงาน 
 -  กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการต่าง ๆ 
 -  กลุ่มนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของก าลังคน
ภายในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 
 -  กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
 -  กลุ่มผู้น าคลื่นลูกใหม่ (New wave)           
 -  กลุ่มบุคลากรอื่น ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการพัฒนาก าลังคนคุณภาพ สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ชุด 
ความคิดตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกัน ได้แก่ 
 การสรรหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางการพัฒนาก าลังคน
คุณภาพของส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร .  ประกอบด้วย  
กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการต่าง ๆ กลุ่มนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และกลุ่มผู้น าคลื่นลูกใหม่ ซึ่ งจะมี 
การก าหนดการพัฒนาตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายตามแนวทาง 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่สรรหาและคัดเลือก เช่น การจัดท ากรอบ 
สั่งสมประสบการณ์ และการหมุนเวียนงาน โดยมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมกับการเสนอ
ผลงาน และการสรุปผลการด าเนินงานตามกรอบสั่งสมประสบการณ์  
ทั้งนี้มีการใช้ประโยชน์ก าลังคนคุณภาพด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทาย  



การสร้างสรรค์ผลงานเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ สร้างความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพให้แก่ตนเอง และรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ที่หลากหลายจากการหมุนเวียนงาน เช่นเดียวกับบริษัท อิออน จ ากัด (มหาชน) 
(Aeon Co., Ltd.) ประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้ม ี
การปฏิบัติงานที่หลากหลายรูปแบบ/ประเทศ/ขนาด/ธุรกิจ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในชุด
ความคิดนี้เมื่อกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรจุให้เข้ารับราชการในสังกัดแล้ว  
จึงเป็นกลุ่มบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกับบุคลากรทั่วไปที่
ต้องด าเนินการพัฒนาตนเองตามชุดความคิดที่สอง ต่อไป 
 การส่งเสริมให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนพัฒนาตนเองด้วย
เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ด าเนินการในเบื้องต้นแล้ว  
แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงการบริหารก าลังคนคุณภาพ เช่น การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง 
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) E – learning การจัดการความรู้  (KM)  
การเพ่ิมขีดสมรรถนะให้ตนเอง และทุนการศึกษา เป็นต้น รวมถึงการพัฒนา
ก าลังคนคุณภาพด้วยเครื่องมือและกลไกรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ Course on demand PRIDE : Competencies และ Data 
& Digital literacy เช่นเดียวกับบริษัทไมนาวี่จ ากัด (Mynavi Corporation) 
ที่ได้ เริ่มการพัฒนาบุคลากรด้วย Movication ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานระหว่างสื่อวีดีโอ การบรรยาย  และการอภิปรายกลุ่มบนพ้ืนฐานของ
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (Problem based learning) โดยหลังจากการ
พัฒนาตนเองแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดด าเนินการพิจารณารับรอง
ความรู้ความสามารถและทักษะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา พร้อมทั้ง 
วางมาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและงาน เช่น รางวัลผลงาน



ดีเด่น การยกย่องชมเชย การเพ่ิมคะแนนที่มีผลต่อการเลื่อนระดับต าแหน่ง และ
การสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานและการศึกษาดูงาน เช่นเดียวกับ
ส านักงานบุคลากรแห่งชาติ (National Personnel Authority : NPA) ของ
ประเทศญี่ปุ่นได้จัดส่งข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) ระยะยาว เป็นการส่งข้าราชการไปศึกษาขั้นปริญญาโท 
ณ ต่างประเทศ (2) ระยะสั้น เป็นการส่งข้าราชการไปปฏิบัติงานองค์กรต่าง ๆ 
ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนคาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากผลงานของก าลังคนคุณภาพ เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมใหม่ ๆ 
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนา
ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ และสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยการหมุนเวียนไปท างาน
ในหน่วยงานอ่ืน ๆ (Talent Mobility) ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความ
เกี่ ยว เนื่ องกัน เ พ่ือ เตรียมความพร้อมของมุมมอง แนวคิด และ 
การประสานงานให้เพียงพอต่อการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 
 เป้าหมายของการบริหารก าลังคนคุณภาพ เพื่อสร้างคลังคนคุณภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญในงานอาชีพการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมก าลังคนคุณภาพ
ให้พร้อมทดแทนการสูญเสียก าลังคนของกรมการพัฒนาชุมชน และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงบริบทการท างานพัฒนาชุมชนในอนาคต นอกจากนั้นยังมี
การสร้ างและพัฒนาเอกสารต าราและผลงานที่ สร้ างคุณค่าให้กับ 
กรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงนวัตกรรมทางสังคมใหม่ ๆ ที่จะต่อยอดเป็นองค์
ความรู้และสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ตอบสนองสภาวการณ์ของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาประชาชน ชุมชน สังคม และ



ประเทศชาติอย่างสมดุล เช่นเดียวกับการด าเนินงานของส านักบุคลากร
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น (Cabinet Bureau of Personnel 
Affairs : CBPA ) ให้ความส าคัญกับการเตรียม “คน” ที่มีศักยภาพ ให้มีความ
พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือก้าวขึ้นสู่
ต าแหน่งที่ส าคัญของหน่วยงาน ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารก าลังคนคุณภาพประสบความส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพ 4 ปัจจัย ดังนี้ 
 1. สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทาง และบริบทของกรมการพัฒนาชุมชน 
กล่าวคือ การบริหารก าลังคนคุณภาพ จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทาง 
และบริบทของกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากร
และหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนองค์กรจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน กล่าวคือ ผู้บริหาร (อธิบดี รองอธิบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/สถาบัน/กอง) ตระหนักถึงความส าคัญ มีความรู้และ
ความเข้าใจ และสนับสนุนการบริหารก าลังคนคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาก าลังคนคุณภาพ 
 3. มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ กล่าวคือ ในการบริหาร
ก าลังคนคุณภาพให้ส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
มีการสื่อสารที่ชัดเจนทั่วทั้งหน่วยงาน มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้เกิดวัฒนธรรมการเป็นส่วนหนึ่งและ 
มีส่วนร่วมกับระบบบริหารก าลังคนคุณภาพ เช่นเดียวกับระบบก าลังคน



คุณภาพ (Special University Learning Administrative : SULA) ของมหาวิทยาลัย
ชิบะที่ด าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้วยแผนพัฒนาก าลังคน
คุณภาพในระยะยาว  
 4. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ กล่าวคือ  
การบริหารก าลังคนคุณภาพก่อให้เกิดคลังคนคุณภาพ องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศของบุคลากร
ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ต้องด าเนินการรวบรวมอย่างเป็นระบบสามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และสามารถให้บริการองค์ความรู้ 
การพัฒนาชุมชนใหม่ ๆ แก่ประชาชน ชุมชน และบุคลากรได้อย่างถูกต้อง  
ใช้งานง่าย และรวดเร็ว เช่นเดียวกับบริษัทกู๊ฟจ ากัด (Grooves Incorporated)  
ที่รวมรวมโปรไฟล์ข้อมูลของก าลังคนคุณภาพเฉพาะสายอาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานของบริษัท
ต่าง ๆ 
 ตัวชี้วัดส าคัญในการด าเนินงานบริหารก าลังคนคุณภาพ 
 แผนการบริหารก าลังคนคุณภาพได้รับการอนุมัติ และบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเข้าใจแผนอย่างชัดเจน 
 เครื่องมือและกลไกของกระบวนการพัฒนาก าลังคนคุณภาพได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนมีความเข้าใจ และพึงพอใจต่อ 
การบริหารก าลังคนคุณภาพ 
 กรมการพัฒนาชุมชนมีคลังคนคุณภาพที่เพียงพอและพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 



 กรมการพัฒนาชุมชนมีข้อเสนอแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ในการพัฒนาชุมชนใหม่  ๆ ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
   
.  
 


