นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัมหาสารคาม
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คํานํา
องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนมิติอีก
หนึ่งที่ จ ะขาดการพั ฒนาไมไ ด และถือเปน กลไกสํา คัญ ในการผลั กดั นยุท ธศาสตรแ ละพั นธกิ จ ใหป ระสบ
ความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว
เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จานขึ้น โดยไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก
1.ความสอดคลองเชิงกลยุทธ
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวา งชีวิต กับ การทํ า งาน และหลักเกณฑ การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ
กับวิสัยทัศน พันธกิจ ดังนั้นเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิ งจาน มีแผนกลยุทธการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยา ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผู
มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตํา บลแกงเลิงจาน จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ไดรับการจัดทํา เพื่อเปาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เปนองคการบริหารสวน
ตําบลที่มสี มรรถนะสูงในการสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน”
คณะทํางานการจัดการความรูใ นองคกร KM
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

บทที่ 1
บททั่วไป

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุท ธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จาน
 วิสัยทัศน
มุงพัฒนาเพื่อ “เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริม ทองถิ่น ใหเปน
กลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน”
 พันธกิจ
1 พัฒนาตําบลแกงเลิงจานใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
2 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับระดับจังหวัดและกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมี
สวนรวมจากภาคีเครือขาย
3 บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทองถิ่นใหทํางานอยางมืออาชีพ
4 สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานใหสามารถสง
มอบบริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน
 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 8 เปาประสงค และ 14 กลยุทธ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ใหมีสมรรถนะสูง
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิด
1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
บานเมืองที่ดี
1.2 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ อบต.
อยางเปนระบบ
1.3 นําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร
2. บุคลากร อบต. มีความเปนมืออาชีพและ 2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ใหมีขีด
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ความสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร จังหวัด
2.2 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต.
3. อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.
ตอการปฏิบัติงาน
สําหรับใชสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาตําบล
เปาประสงค
กลยุทธ
1. อบต. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการ
1.1 สงเสริมการบริหารจัดการของ อบต. ตาม
ใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแกประชาชน
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี.
1.2 พัฒนาศักยภาพของ อบต. ใหสามารถ
สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
1.3 ศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนา อบต.
2. อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
งบประมาณ การเงิน การคลังใหสามารถพึ่งพา
การเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนเอง
3. บุคลากรของ อบต. มีศักยภาพในการ
3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให
ปฏิบัติงาน
สามารถสงมอบบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปาประสงค
กลยุทธ
1. อบต. สามารถใชภาคีเครือขายใหเขารวมเปน 1.1 สรางกลไกใหภาคีเครือขายการพัฒนาเขามา
หุนสวนการพัฒนาตําบลพระเพลิง
มีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ อบต.
1.2 เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร
อบต. และการสรางและใชภาคีเครือขาย
2. อบต. ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน
2.1 เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงผลงานที่โดด
เดนของ อบต.

บทที
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกลาว
ประกอบดวย
มิติที่ 1
ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4
ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิง ยุทธศาสตร หมายถึ ง การที่สวนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลอง
และสนับสนุนให อบต. บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความ
ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว
3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด
ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความ
คงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management)
4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสรางความตอเนื่องใน
การบริหารราชการหรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริห ารทรัพยากรบุคคล (HR Operational
Efficiency) หมายถึ ง กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส ว นราชการ (HR
Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย
และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง
3) สั ดส ว นค า ใชจ า ยสํ า หรับ กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลต อ
งบประมาณรายจ า ยของส ว นราชการมี ค วามเหมาะสม และสะท อ นผลิ ต ภาพของบุ ค ลากร (HR
Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิ ติ ที่ 3 ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HRM
Program
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการกอใหเกิดผลดังตอไปนี้
1) มี นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ มาตรการในการรั ก ษาไว ซึ่ง ขา ราชการและ
ผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ
2) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวน
ราชการ
4) มีร ะบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ เนน ประสิทธิ ภาพ
ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจํา แนกความแตกตา ง
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวน
บุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ
 มิติที่ 4 ความพรอ มรับ ผิดดานการบริห ารทรัพยากรบุ คคล หมายถึ ง การที่สว น
ราชการจะตอง
1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดา นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน
2) มี ค วามโปร ง ใสในทุ ก กระบวนการของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ทั้ง นี้ จ ะต อ ง
กํ า หนดใหค วามพร อมรั บ ผิ ด ดา นการบริหารทรั พ ยากรบุ ค คลแทรกอยู ใ นทุก กิ จ กรรมด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง
การที่สว นราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่ง จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานระบบงาน
และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการ
ใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสีย
รูปแบบการใชชีวิตสวนตัว
2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ

3) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการ กับขาราชการ
และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และให กําลังคนมีความ
พรอมที่จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตอ งการ
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่จะ
ชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับมิติในการประเมินดังกลา วอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม
มากน อยเพียงใด หากยังไมมีการดํา เนินการตามมิติการประเมินดัง กลา ว หรือมีในระดั บนอยแลว สวน
ราชการจะตองมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการประเมินดังกลาว และ
เป นการยกระดั บ ประสิท ธิภ าพและคุ ณภาพในการปฏิ บัติ งานดา นการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคลได ต าม
หลักเกณฑและกรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ

บทที่ 3
ขั้นตอนจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ดํา เนินการจัดทําแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางาน
เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบล ไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM
ตามคํ า สั่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแก ง เลิ ง จาน ที่
/2560 เมื่ อ วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2560
ซึ่งคณะทํางานประกอบดวย
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง คณะทํางานดําเนินการ
จัดการองคความรูในองคกร ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
กรรมการ
3. หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
กรรมการ
4. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
กรรมการ/และเลขาฯ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะทํางานมีหนาที่ดังนี้
ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
จัดทําแผนจัดความรูในองคกร
ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน
พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ

2. ประชุมคณะทํางาน
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงไดมี
การประชุมคณะทํางาน เพื่อทบทวนเปาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล
พรอ มสรุป บทเรีย นต า ง ๆ ที่ไ ดจ ากการดํา เนิน การตามแผนที่ผ า นมา เพื่ อ สร า งระบบงาน ระบบการ
ประเมินผล การสรรหา การสรางความกาวหนาในการทํางาน สงเสริมการเรี ยนรูของบุ คลากรและสรา ง
แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหบรรลุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ
ตามที่ไดกําหนดไว
3. คณะทํางานฯ ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีขอสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร และศึกษาขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเกี่ยวของการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล

การวิเคราะหสวนตา งระหวางความสําคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน HR
และการวิเคราะหแรงเสริม-แรงตานของแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล
3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหครอบคลุมการ
บรรลุเปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร
3.3 การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค
3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
แผนงาน/โครงการรองรับ
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายก อบต.
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอ ๆ ไป
4. การดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว
4.1 คณะทํางานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งไดกําหนด
วิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถิ่นเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยา งยั่งยืน และมีพันธกิจ ประการหนึ่ง คือ พั ฒนา ใหเปนองคกรที่มี
สมรรถนะสูง จึงทําใหเห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการและสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของ อบต. การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนองคกรแหงการเรียนรู โดย
การนําการจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตอง
มีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีป ระสิทธิ ภาพเพื่อรองรับการเปนองคกรที่มี ความสามารถตาม
วิสัย ทัศน ดังกลา ว คณะทํางานฯ ไดนํา ผลการศึกษาการระดมความคิดเห็ นของผูมีส วนได-สวนเสีย และ
ผูเกี่ยวของ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุ คคลตามแนวทาง
เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย
4.1.1 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน ในภายภาคหนา ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังนี้

1. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่องคกรตองการใหเกิดขึ้นใน 1 – 3 ปขางหนา คืออะไร
1.1 ดานกระบวนงาน
1. นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรมบุคลากร
หรือความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได
2. มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปน กรณีศึกษา เพราะจะทํา ใหองคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจานไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา
3. การออกระเบี ย บตอ งมีห ลัก เกณฑ ที่ชั ดเจน วิ ธี ป ฏิบั ติชั ด เจนไม ค ลุ ม เครื อ รวมถึ ง การอบรม ชี้ แ จงให
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเขาถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบียบนั้นๆ อยางแทจริง เพื่อที่จะ
ถายทอดใหกับผูปฏิบัติไดอยางแทจริงดวย
4. การออกระเบียบตองใหมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคิดคนเดียว ใชหลักการมีสวนรวม
5. ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน
6. จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี
7. มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ
8. กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9. สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการที่ชัดเจน
10. ลดขั้นตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง
11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากขึ้น
12. สงเสริมใหพนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดในทุก
ดาน ทุกกิจกรรม
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอบรม ในหลักสูตร
ตางๆ การคัดเลือกคนเขาสูตําแหนง
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
16. ขาราชการเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงานตนเอง
17. ปริมาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน
18. มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกตองแมนยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ และบริหาร
ราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว
1.2 ดานบุคลากร
1.
พัฒนาใหบุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เกง ดี สุข
เกง = มีความรูเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการอื่น มีความ
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวน ราชการ
อื่น
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส รับผิดชอบ
สุข = ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกบุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน
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บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนํา IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานใหแก
บุคคลอื่น ๆ ได
การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการตาง ๆ
เพิ่มขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ
เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดาน
บุคลากรมีการใหบริการที่ดีกับผูที่มาติดตอ และเปนพี่เลี้ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ
มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากร
มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM)
มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและทันสมัย
ใหทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทําใหการเขาถึงสารสนเทศทําไดงายและ
เทาเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM)
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ

1.4 ดานผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร
 องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
1. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการ
บริหารงาน
2. สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอ ประชาชน
อยางแทจริง
3. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุมคา
4. สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคณ
ุ ภาพและเปนมืออาชีพ
5. องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จะตองดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด
6. มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรทองถิ่นใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาตําบลพระเพลิง

7.
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องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน รับฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดําเนินงาน
 ประชาชน
ประชาชนใหความสํา คัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํา นึก และการเขารวมในการดําเนินงาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ประชาชนเขา มามีสว นรว มทางการเมือ งมากขึ้ น ทํ า ใหก ารปฏิ บัติ งานขององค ก ารบริ หารสว นตํ า บล
พระเพลิง ทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น
ประชาชนตระหนัก ถึ ง การมีส วนร ว มในการตรวจสอบการบริ หารงานขององค ก ารบริ หารสว นตํ า บล
พระเพลิง
2. อะไรบางทีเ่ ปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดที ี่องคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่งๆ ขึ้น

จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องคกรมีอยู
1. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่ในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศ
งาน
2. การเปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับในบทบาทการสงเสริมความรูดานการปกครองทองถิ่น ใหแก ประชาชน
3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นใหความรูแกขาราชการกรมและพนักงานทองถิ่น และเปนที่
ยอมรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. มีเครือขายการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
5. มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ไวอยางชัดเจน
6. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
7. มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลายๆดาน เชน การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ การใหทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน
8. เป น หน ว ยงานที่ มี พื้ น ฐานการทํ า งานที่ ดี มี วั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ ส ร า งสรรค สามารถสร า งความ
เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได
9. มีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาหนวยงานอื่น
10. ขาราชการมีความรู ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานไดหลายตําแหนง
สิ่งที่มุงเนน
1. การเปนองคกรหลักในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เปนหนวยงานที่คอนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กที่งา ยตอการปรับเปลี่ยน
3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายทั่วประเทศ

3. อะไรบางทีเ่ ปนสิ่งทาทายหรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง
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การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร
พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได
สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน ของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
การสรางองคกรให “จิ๋วแตแจว” เชน การสรางบุคลากรที่มีอยูอ ยางจํากัดใหมีคุณภาพ
การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและการนําไปใช
ประโยชน
บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน
การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ ประสานประโยชน ”
สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน
บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ไดรับ

4. อะไรทีห่ นวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผา นมาหรือทาน
คาดหวังใหหนวยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน
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ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน
ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสม่ําเสมอ
และเปนปจจุบัน
มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม
ที่สอดคลองกับแนวโนมของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลที่ถูกตอง ทันสมัย โดยที่ขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลได
ดวยตนเองผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต
การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไวลวงหนา
สรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงตั้ง (ยาย) การอบรมศึกษาดูงาน

9.
10.
11.
12.
13.
14.

มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพื่อสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแกบุคลากร
สรางผูบริหารใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง
การรักษาคนในองคกรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention)
การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เชน เรื่องเงินโบนัส
มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและเพียงพอ
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได

4.1.2 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลวจึงไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ประเด็นยุทธศาสตร
การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปน
เลิศ
การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ
การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
การพั ฒ นาระบบฐานข อ มูล สารสนเทศเพื่อ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านด า นการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
การพัฒนาศูนยชวยเหลือวิชาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู
การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ
การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลให ตรงกับ สมรรถนะประจํ า
ตําแหนง
พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเปนใน
การเรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการทํางานเปนทีม
และการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ
พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลําดับ
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

ประเด็นยุทธศาสตร
สรางระบบ Logistic เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การตามมาตรฐานการจั ด บริ ก าร
สาธารณะ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบและงานภารกิจอยางมืออาชีพ
พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในส ว นของเครื่ อ งมื อ วิ ธี ก าร และ
ผูประเมิน เพื่อใหสามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง
กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน
สรา งสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํา นวยความสะดวก พัฒนาระบบการ
ทํางาน และบรรยากาศของการทํา งานแบบมีสวนรวม การทํา งานเปนทีม การทํา งาน
อยางมีความสุข และงานบรรลุผล
พั ฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหง การเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลั งข อมู ล
ความรูและนําเทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู
การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม
การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม

ประกอบกับ ขอมูลที่งานการเจาหนาที่ ไดดํา เนินการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความ
คิดเห็นมีประเด็นที่คลายคลึงกับการระดมความคิดเห็นขางตน
การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ที่ตองการของ
ประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม
3. นโยบายรัฐบาล

แรงตาน/อุปสรรค
1. การจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล
2. ระเบียบกฎหมายไมเอื้ออํานวยในการสราง
ความกาวหนา
3. โครงสรางการบริหารงานของ สถ.
4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรูทักษะ
สมรรถนะเฉพาะตําแหนง
6. ขาดฐานขอมูลอัตรากําลังที่เปนปจจุบัน

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังใหเปนปจจุบัน

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให
ชัดเจน (Career Path)
2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสราง
ความกาวหนาในอาชีพ

เปาประสงค
1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล
บุคลากร
2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากําลัง
3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสราง
เสนทางความกาวหนา
4. รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหนง

2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม
กับขอเท็จจริงในปจจุบัน
3. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให
ชัดเจน (Career Path)
4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการ
วางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง
ใหเหมาะสมกับภารกิจ
2. บุคลากรมีความพรอมที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

แรงตาน/อุปสรรค
1. ถูกจํากัดดานอัตรากําลังจากการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. เพิ่มอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถายโอน
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให
เปนไปตามกรอบที่กําหนด

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคลอง
กับความเปนจริงตามภารกิจหนาที่
2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม
การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ

2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถายโอน
ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ โอน (ยาย)
ไปอยูองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
หนวยงานที่มีความกาวหนามากกวา
4. อัตรากําลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานที่ไดรบั มอบหมาย

บริหารราชการแนวใหม
เปาประสงค
1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทํางานให
เหมาะสมกับภารกิจ
2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึง วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1.ผูบริหารและบุคลากรของ สถ. ใหความสําคัญ
2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจ
สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง
เพียงพอ

แรงตาน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนําไปใช
ในการปฏิบัติงาน
2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง
เพียงพอ
3. ตองพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก

3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กําหนดใหความรู ความสามารถดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหนง

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมตามความตองการดาน ITของบุคลากร
2. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดอยางแทจริง
3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ.
4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช
ขอมูล

เปาประสงค
1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร
กองการเจาหนาที่อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรบั
การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT
2. รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการจัดทํา

ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

เปนฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร
ยุคใหมที่ใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีโครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารที่
หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก
รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานตาง ๆ
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยใหความสําคัญกับการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรของกรมฯ อยางสม่ําเสมอ

แรงตาน/อุปสรรค
1. ผูบริหารบางสวนที่เขารับการฝกอบรมไมคอย
ใหความสําคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา
Competency ของตนเอง
2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/
ไมคอยนาสนใจ
3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผูนํา วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ
ผูบริหารอยางเปนรูปธรรม

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผูนาํ การพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนาํ
และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ที่
จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนาํ ใหมี
คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม

เปาประสงค
1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน
อยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
พัฒนาภาวะผูนาํ และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป

ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา

2. มีระบบประเมินผลผูบริหารที่เขารับการ
ฝกอบรมวามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที่
เกี่ยวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงานเปนผูประเมิน

2. จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับการ
สอนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร 5 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. รัฐบาลใหการสงเสริมโดยกําหนดใหเปน
นโยบายของรัฐบาล
2. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. วางแผนใชงบประมาณเพือ่ การสงเสริม
คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิต
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ

แรงตาน/อุปสรรค
1. ระเบียบปฏิบัติของขาราชการในบางเรื่อง
ไมเหมาะสมกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับ
ขาราชการ
2. ปญหาหนี้สินของขาราชการ
3. ขาดงบประมาณ
4. การจัดสวัสดิการไมตรงกับความตองการของ
ขาราชการ เนื่องจากไมมีการสํารวจความ
ตองการที่แทจริง

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
2. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบายเนนหนักใหนําไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
3. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการของกรม
ควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร
ระดับสูงผูบริหารสํานัก/กอง ตัวแทนทองถิ่น
จังหวัด เปนตน

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
เปาประสงค
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร
รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและ
ดํารงชีวิต

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทํางานและดํารงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร 6: การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ไวกับหนวยงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นใหการสนับสนุน
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานกับ
หนวยงาน

แรงตาน/อุปสรรค
1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ
ขาราชการ เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับ
ตําแหนงของบุคลากร
2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม
3. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการที่วางานราชการ
มีคาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทําให
อยากยายไปสูหนวยงานทีค่ าตอบแทนดีกวา

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอเนื่องชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ
สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง
ตอเนื่อง

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ
ตอเนื่องชัดเจน
2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และ
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เปาประสงค
1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่มีสมรรถนะ
สูง เชน Talent Management
2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไวได
2. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบสราง
แรงจูงใจในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตร 7: การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ
2. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและโครงการดานการสงเสริมจริยธรรม
ของขาราชการ
3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ
หนวยงานอื่นอยางสม่ําเสมอ
4. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

แรงตาน/อุปสรรค
1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง
2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใช
วิธีการเดิมๆ ทําใหไมนาสนใจ

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม
จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร
เปาประสงค
1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
องคความรูขององคกร
4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
อยางชัดเจน
5. คานิยมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา
6. ไมมีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม
คุณธรรมของขาราชการ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของกรม
3. รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมของกรม

ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ
สมรรถนะประจําตําแหนง

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหมเปดโอกาสใหดําเนินการได
2. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม

แรงตาน/อุปสรรค
1. ยังไมไดดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ
ประจําตําแหนง (Function Competency)
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถ. พ.ศ.2549-2553 ไมสอดคลองกับ
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
สถ.และสมรรถนะประจําตําแหนง (Function
Competency) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
3. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เปนตน

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหาร
สถ. และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลอง
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวนรวมในการ
จัดทํา
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ใหสอดคลองกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหนง
ที่กําหนด โดยเปดโอกาสใหขาราชการมีสวน
รวมในการปรับปรุง
เปาประสงค
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
3. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให
บุคลากรในหนวยงาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
2. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธและ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม

ประเด็นยุทธศาสตร 9 : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. เปนองคกรที่มีความรูในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2. ผูบริหารใหการสนับสนุน

แรงตาน/อุปสรรค
1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู
2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบ
เปนหมวดหมู
3. บุคลากรขาดความสนใจ

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. ทําแผนการจัดการความรูเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
2. เก็บรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจายอยู
ตามสํานัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปน
หมวดหมู
3. ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ
เขาถึงองคความรู

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ

เปาประสงค
1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ
ความรู
2. จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม

2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรบั การ
รวบรวม
3. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว
ใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรูดวย

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู

ประเด็นยุทธศาสตร 10 : การพัฒนาภาวะผูนาํ ใหกับขาราชการ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
2. ผูบริหารใหความสนใจและสนับสนุน

แรงตาน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ
2. อํานาจการตัดสินใจยังอยูที่ระดับผูบริหารเปน
สวนใหญ
3. มีหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการ
สรางภาวะผูนาํ ไมเพียงพอและไมทั่วถึง
บุคลากรทุกกลุม

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อใหบุคลากรได
แสดงออกและกลาตัดสินใจ

2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผูนาํ ใหกับขาราชการ
เปาประสงค
1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนาํ
ใหกับขาราชการ
2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ

ตัวชี้วัด
1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
ใหกับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ
2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูนาํ

สรุปปจจัยหลักแหงความสําเร็จเพื่อกําหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน
การสรางความกาวหนาใน 2. จัดทํา แผนสรา งความกา วหนา (Career
สายอาชีพ
Path) ใหชัดเจน
3. มีระบบสรา งแรงจูงใจในการทํางานเพื่ อ
สรางความกาวหนาในอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การวางแผนอั ต รากํ า ลั ง
และปรั บ อั ต รากํ า ลั ง ให
เหมาะสมกับภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. เพิ่มอัต รากํา ลังผูป ฏิบัติงานตามภารกิจ
การถายโอน
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให
เปนไปตามกรอบที่กําหนด
3. จั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง แผนอั ต รากํ า ลั ง ที่
สอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจหนาที่
4. จั ด ให มี ก ระบวนการสร า งและปรั บ
วั ฒ นธรรมกา รทํ า งานของบุ ค ลากรให
สอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหม
1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
2. ต อ งให ก ารสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณ
อยางเพียงพอ
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กําหนดใหความรู ความสามารถ ดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหนง
5. จัดทํ าแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุน
และสงเสริมตามความตองการดาน IT ของ
บุคลากร
6. ผูบริหารตองใหความสํา คัญและผลักดัน
ใหเกิดระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง
7. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศ
ใหครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ
8. การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กลางในด า นการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช
ขอมูล

เปาประสงค
1. จั ด ทํ า ฐานข อ มู ลบุ คคลให ถู ก ต อ ง
เปนปจจุบัน
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน
3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา
(Career Path) ใหชัดเจน
4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน
1. สร า งแ ละ ปรั บ กระ บ วน ทั ศน
วัฒนธรรมในการทํา งานของบุคลากร
ให สอดคลอ งกั บ การบริ ห ารราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม โดย
คํ า นึ ง ถึ ง วั ฒ น ธรรมควา มคิ ด ของ
บุคลากร
1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ า หน า ที่ อย า งเปน
ระบบและตอเนื่อง
2. จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด า นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒ นาผู บ ริห ารให มี ภาวะ
ผู นํ า มี วิ สั ย ทั ศ น แ ล ะ
พฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหม ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู นํา วิ สั ยทั ศน อย า งเป นระบบและ
ตอเนื่อง
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน
(Coaching) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูนํา และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency
ที่จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนํา
ใหมคี ณ
ุ ลักษณะของผูบริหารยุคใหม
5. มีระบบการประเมินผลผูบริหารที่เขารับ
การฝ ก อบรมว า มี ศั ก ยภาพเพิ่ ม มากขึ้ น
เพียงใด
6. มีร ะบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที่
เกี่ ย วข อ ง เช น ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ น
รวมงาน เปนผูประเมิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 1. วางแผนงานใชงบประมาณเพื่อการ
การส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต สงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัด
ของบุคลากร
และมีประสิทธิภาพ
2. สร า งคา นิ ย มให ข า ราชการโดยนํ า หลั ก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช เ ป น แนว
ทางการดํารงชีวิต
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ
4. จัดทําแผนสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยาง
สม่ําเสมอ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบายเนน หนัก ให นํา ไปปฏิ บัติอ ยา งเป น
รูปธรรม
7. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารสํานัก/กอง ทองถิ่นจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 1. มี ก ารจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ที่ ต อ เนื่ อ ง
กา รพั ฒนา ระ บบ สร า ง ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ

เปาประสงค
1. การพั ฒนาผูบริหารให มีภาวะผูนํา
มี วิ สั ย ทั ศ น อย า งเป นระ บบและ
ตอเนื่อง
2. จั ด ทํ า มาตรฐานการสอนงา น
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูนําและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสม่ําเสมอ
2. การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให นํ า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทํางานและดํารงชีวิต

1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่
มีสมรรถนะสูง เชน Talent

ประเด็นยุทธศาสตร
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
แ ร ง จู ง ใ จ เ พื่ อ รั ก ษ า 2. มีการจัดงบประมาณและสรา งแรงจูงใจ
บุคลากรที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ อื่ น เกี่ย วกับ สวัส ดิก ารใหมีความเหมาะสม
สูงไวกับหนวยงาน
เทาเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมอยางตอเนื่อง
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ
ตอเนื่องชัดเจน
5. สร า งระบบสร า งแรงจู ง ใจให มี ค วาม
ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 1. ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ทั ศ นคติ ของ
การเสริมสรางคุณธรรม
บุคคลในการทํางาน
จริยธรรมใหแกพนักงาน
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
4. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงการด าน
คุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น
5. สง เสริมและประชาสั มพัน ธใ ห บุค ลากร
เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมขององคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากร ประจําตําแหนง
บุคคลและพัฒนา
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ ในระบบการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะประจําตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู

เปาประสงค
Management
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม

1. มี การสรางมาตรฐานความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอี ยดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
3. ส ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ ใ ห
บุคลากรเข าใจและปฏิบัติตามคา นิยม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. มี ก ารจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํา
ตํ า แหน ง ที่ ส อดคล อ งกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. มีการประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน
1. บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติที่รักการ 1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู
เรียนรู
2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยู
2. มีแผนการจัดการความรู
ไดรับการรวบรวม
3. รูป แบบที่ หลากหลายของการเผยแพร 3. มีการเผยแพรองคความรูที่ได
องคความรู
รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอื่นได

ประเด็นยุทธศาสตร

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ

เปาประสงค

เรียนรูดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่10 1. มี ห ลั ก สู ต รการสร า งภาวะผู นํ า ให กั บ 1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ ข า ราชการที่ เ หมาะสมและเป ด โอกาสให ภาวะผูนําใหกับขาราชการ
ขาราชการ
ขา ราชการในหนวยงานไดเขารับการอบรม 2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
อยางทั่วถึง
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ
2. ผูบังคับบัญชาเห็นความสํา คัญและยินดี
สงบุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

แบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร
มุงพัฒนาเพื่อ “เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีสมรรถนะสูงใน 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
การสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน”
2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
พันธกิจ
4. พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูน ํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมที่ใหความสําคัญ
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. พัฒนา อบต.ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ระดับจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย
6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน
7. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ 8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง
บุคลากร อปท. ใหสามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท.
10. การพัฒนาภาวะผูนาํ ใหกับขาราชการ
ใหมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหมีศกั ยภาพ
ในการจัดบริการสาธารณะภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของ อปท. ใหมีประสิทธิภาพ
7. สงเสริมให อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนไดรับการ
พัฒนาในทุ กมิติ ทั้งทางรางกาย จิตใจความรู ความสามารถทักษะ
ประกอบอาชี พ และความมั่ น คงในการดํ า รงชี วิ ต เพื่ อ นํา ไปสู ค วาม
เขมแข็งของครอบครัว
8.สงเสริมใหบุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช

แบบฟอรมรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ
แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เปาประสงค
ตัวชีว้ ัด
แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
มิติที่ 1
1. การปรับปรุงโครงสรางและ
ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง 1. แผนงานปรับปรุงโครงสราง งานบริหารงานบุคคล
ความ
อัตรากําลัง
โครงสรางและอัตรากําลัง
และอัตรากําลัง อบต.
สํานักงานปลัด
สอดคลอง ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน
2. โครงการการวิเคราะหสภาพ
เชิง
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะ
ยุทธศาสตร
งานเฉพาะตําแหนง
2. จัดทําแผนสรางเสนทาง
ความกาวหนาใหชดั เจน (Career
Path)

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสรางเสนทางความกาวหนา
(Career Path)

1. แผนงานการสรางเสนทาง
งานบริหารงานบุคคล
ความกาวหนา (Career Path) สํานักงานปลัด
2. โครงการการใหทุนการศึกษา
แกขาราชการ

3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหนงที่
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม
ระดับของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหนงที่สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม
1. แผนงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
2. แผนงานการหาความ
ตองการในการฝกอบรม
3. แผนงานการสงเสริมใหนํา
ความรูและทักษะจากการอบรม

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล
1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลในระดับตางๆ
2. การประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
รับทราบผลการ
ดําเนินการหรือปญหา
ตางๆ
1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินการ
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งในกรมและหนวยงาน
ภายนอก
1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินการ
2. การประเมินผลการ
จัดทําสมรรถนะ
1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินการ

มิติ

เปาประสงค

5. ประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน
6. มีการฝกอบรมทีเ่ กี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผูนาํ ใหกับขาราชการ

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชีว้ ัด
แผนงาน/โครงการ
มาใชในการปฏิบัตงิ าน
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร
ระดับความสําเร็จของการประชา 1. โครงการประชาสัมพันธการ
-สัมพันธและการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม
มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการ
1. แผนการสรางหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผูนาํ ใหกบั ขาราชการ พัฒนาภาวะผูนาํ ใหกับ
อยางนอย 1 โครงการ
ขาราชการ

7. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม รอยละของผูผ านการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ การพัฒนาภาวะผูนํา
มิติที่ 2
1. จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตอง
ประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผูรับผิดชอบ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด
งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

1. แผนการสงบุคลากรเขารับ
การอบรม

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานขอมูลบุคลากร

1. โครงการจัดทําฐานขอมูล
บุคลากร กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

รอยละของขอมูลสารสนเทศที่
ไดรับการจัดทําเปนฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานจัดทําฐานขอมูลสาร
สน-เทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล

1. การประเมินผล
โครงการ
2. การทดสอบความรู
หลังการอบรมสัมมนา
1. การนําหลักสูตรไปใช
ฝกอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนําไปใช
1. จํานวนผูเขารับการ
อบรม
2. จํานวนผูผา นการ
อบรม
1. การประชุมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน กลุม
งาน/ฝาย ในกองการ
เจาหนาที่ บริษัทที่ปรึกษา
2. การประเมินผลความ
ถูกตองของระบบ
1. การประชุมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อติดตามผล
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เปาประสงค
ตัวชีว้ ัด
แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผานชอง ทางที่
หลากหลาย เชน การโทรศัพท
แจงขอมูลขาวสาร การสง
ขอความเพื่อแจงขอ มูลทีจ่ ําเปน
เรงดวน การจัดทําวารสารขาว
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด
3. โครงการจัดทําคูมือการ
บริหาร งานบุคคลของ
ขาราชการ สถ.
3. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การ 1. แผนงานการสรรหาและ
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
สรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
บรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับการ
บุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม สอดคลองกับการบริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
ความคิดของบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ ของบุคลากร
บุคลากร
มิติที่ 3
1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู รอยละความสําเร็จของการจัดทํา 1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
ประสิทธิผล ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน
สมรรถนะประจําตําแหนง
ประจําตําแหนง
ของการ
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห
บริหาร
กลุมงาน (Job Family)
ทรัพยากร
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคคล
การบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
4. โครงการนิเทศงานการ

ผูรับผิดชอบ

การติดตามผล

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

1. การประชุมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อติดตามผล
การดําเนินการ
2. การสัมภาษณความ
คิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
3. การนิเทศงาน

มิติ

เปาประสงค

2. การสรางและปรับกระบวนทัศน
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาความรูและทักษะดาน
IT ของบุคลากรกองการเจาหนาที่
อยางเปนระบบและตอเนื่อง

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนาํ
มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชีว้ ัด
แผนงาน/โครงการ
บริหาร งานบุคคลของสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด สํานักงาน
ทองถิ่นอําเภอ
ระดับความสําเร็จในการสราง
1. โครงการสรางและ
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
คานิยม และวัฒนธรรมในการ
วัฒนธรรมในการทํางานของ
ทํางานใหเหมาะสมกับภารกิจ
บุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ
รอยละของบุคลากรกองการ
1. โครงการฝกอบรมทักษะดาน
เจาหนาที่ที่ไดรับการพัฒนา
IT แกบุคลากร กองการ
ความรูและทักษะดาน IT
เจาหนาที่

รอยละของผูบริหารที่ไดรับการ
พัฒนา

5. จัดใหมีระบบการสอนงาน
จํานวนบุคลากรกองการ
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูนําและ เจาหนาที่ที่ไดรับการสอนงาน
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป

ผูรับผิดชอบ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

1. โครงการพัฒนาผูบริหารใหมี งานบริหารงานบุคคล
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน
สํานักงานปลัด
2. โครงการพัฒนาขาราชการ
ตามหลักสูตรนายอําเภอ
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
ฯลฯ
1. แผนงานการสรางระบบการ
สอนงานในหนวยงาน
(Coaching)

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล

1. การจัดโครงการ
ฝกอบรมใหแกบุคลากร
2. การสงบุคลากรไป
อบรมกับหนวยงานอื่นๆ
3. การประชุมเพื่อติดตาม
ผล
1. การประเมินผล
โครงการฝกอบรม
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝกอบรม
1. การประเมินผล
ผูบริหารที่ไดรบั การ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน
2. การประชุมเพื่อ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินโครงการ
1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน
2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสอนงาน

มิติ

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
เปาประสงค
ตัวชีว้ ัด
แผนงาน/โครงการ
6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เชน Talent
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไวได
สมรรถนะสูง (Talent
Management
Management)
2. โครงการสงขาราชการเขา
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หนวยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการบรรจุใหมและรับโอน
7. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู ระดับความสําเร็จของจัดทํา
1. แผนการจัดการความรู
แผนการจัดการความรู
8. องคความรูที่กระจัดกระจายอยู
ไดรับการรวบรวม

9. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบ
รวมแลวใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรู
ดวย
มิติที่ 4
1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใส
ความพรอม ในการปฏิบัติงาน
รับผิดดาน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล
1. การประเมินผล
โครงการ
2. การประเมินผลกลุม
เปาหมาย

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินการ
1. การรวบรวมองค
ความรูจากหนวยงานตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ
1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู

จํานวนองคความรูที่ไดรับการ
รวบรวม

1. แผนงานการรวบรวมองค
ความรูในองคกร

ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพรองคความรู

1. แผนการเผยแพรองคความรู

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมคี วาม
โปรงใส

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน งานบริหารงานบุคคล
ความโปรงใสในการบริหารงาน สํานักงานปลัด
บุคคล
2. โครงการรณรงคเพื่อกระตุน
ใหภาคประชาชน/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจง
เบาะแสเฝาระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล
2. การประเมินผล
โครงการ

มิติ

เปาประสงค

2. มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหวางชีวิต
กับการ
ทํางาน

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชีว้ ัด
แผนงาน/โครงการ
3. โครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน/องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการแจงเบาะแสเฝา
ระวังทุจริตฯ

ผูรับผิดชอบ

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน งานบริหารงานบุคคล
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร จริยธรรมของบุคลากรกรม
สํานักงานปลัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สงเสริมการปกครองทองถิ่น

3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
รอยละของบุคลากรที่เขาใจและ
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม ปฏิบัติตามคานิยมของกรม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. โครงการสงเสริมและ
งานบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ สํานักงานปลัด
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการ
ของ
บุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่าํ เสมอ
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทํางานและดํารงชีวิต

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ งานบริหารงานบุคคล
บุคลากร กรมสงเสริมการ
สํานักงานปลัด
ปกครองทองถิ่น

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระดับความสําเร็จในการสงเสริม 1. โครงการสงเสริมสนับสนุนให งานบริหารงานบุคคล
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
สํานักงานปลัด
พอเพียงมาใชในการทํางานและ พอเพียงมาใชในการทํางานและ

การติดตามผล

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
1. การประเมินผล
โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติ
ตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
1. การประเมินผล
โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหนําหลัก

มิติ

เปาประสงค

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชีว้ ัด
แผนงาน/โครงการ
ดํารงชีวิต
ดํารงชีวิต
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากร

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ งานบริหารงานบุคคล
และสรางแรงจูงใจในการทํางาน สํานักงานปลัด
ของบุคลากร

การติดตามผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการทํางานและ
ดํารงชีวิต
1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสรางแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วดั และแผนงาน/โครงการ
มิติที่
1. ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรา กําลังให
เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน
1.2 จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนา
(Career Path) ใหชัดเจน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา 2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจํา สมรรถนะประจําตําแหนง ที่สอดคลองกับการ
ตําแหนง
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
2.3 ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
ใหบุคลากรในหนวยงาน
3. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 3.1 มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนาํ
ใหกับขาราชการ

2. ประสิทธิภาพของการ 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากําลัง
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสราง
เสนทางความกาวหนา
2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธและ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
3.1.1 มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนาํ
ใหกับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ

3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 3.2.1 รอยละของผูผ านการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ
ผูนํา
1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปน
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานขอมูลบุคลากร
ปจจุบัน
2.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการจัดทํา
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร

3. ประสิทธิภาพของการ 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1.1 จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน

ตัวชี้วัด
1.1.1 รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหนง

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน 2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน
การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรมในการทํางานให
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ
เหมาะสมกับภารกิจ

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT ของ
บุคลากรกองการเจาหนาที่ อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มี
วิสัยทัศนและพฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมที่ใหความสําคัญกับบุคลากรควบคูไป
กับประสิทธิภาพของงาน

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนาํ มีวิสัยทัศน 4.1.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ 4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับการ
พัฒนาภาวะผูนาํ และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป
สอนงาน

5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษา 5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว
เชน Talent Management
6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ
6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู
เรียนรู
6.2 องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการ
รวบรวม
6.3 มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว
ใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรูดวย

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT

5.1.1 รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไวได
6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการจัดการ
ความรู
6.2.1 จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม
6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

1. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแก 1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
4. ความพรอมรับผิด
ดานการบริหารทรัพยากร ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ปฏิบตั ิงาน
1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
บุคคล
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของขาราชการ 1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
5. คุณภาพชีวิตและ
ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมทั้ง
ความสมดุลระหวางชีวิต
มีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
กับการทํางาน
1.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวติ
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
1.3.1 รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
ของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและ
ดํารงชีวิต
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และสรางแรงจูงใจในการทํางาน

ภาคผนวก

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
--------------------------------องคการบริหารสวนตํา บลเปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจ
ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจ
ใหประสบความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จ
ลุลว งไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนไป
ดวยความเรียบรอย ประกอบกับการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล มีการทํางานอยางเปน
ระบบและต อ เนื่ อ ง จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท า ย แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานดาน
ทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ทรงเกียรติ วรรณจันทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

