นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี 2565

องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บททั่วไป
วิิสัยทัศน์ พิันธกิจ ประเด็นยิุทธศาสตร์ เป้าประสงคิ์กลยุทธ์ิ
ขององคิ์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช
บทที่ 2 การจัดทําแผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานความสําเริ็จด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)
- มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
- มิติที่ 2 ประสิทธิิภาพของการบริิหารทริัพยากรบิุคคล
- มิติที่ 3 ประสิทธิิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 5 คุณภาพชิีวิิตและความสมดุลระหวิ่างชีวิิตกิับการทํางาน
- และหลักเกณฑิ์การพิัฒนา
บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยิุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แต่งตั้งคณะทํางาน
ประชุมคณะทํางาน
กําหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริิหาร
ทรัพยากรบิุคคล
การดําเนินงานตามขิั้นตอน
- วิิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบิุคคล
- เป้าหมายสิูงสุดหริือผลสัมฤทธิ์
* ด้านกระบวนงาน
* ด้านบุคลากร
* ด้านทรัพยากร
* ด้านลูกค้า /ผู้ริับบริการ (หน่วยงาน/ประชาชน)
- วิิเคราะห์ SWOT
- วิิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
- ปัจจิัยแห่งความสําเริ็จ
- จัดทํารายละเอิียดแผนกลยิุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ภาคผนวก

4
6
6
7
7
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8
9
9
9
10
10
10
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11
12
13
13
14
16
30
34
45

คานา
องคิ์การบริิหารสิ่วนตำบล เปิ็นหนิ่วยงานของริัฐที่ิมีิภ ารกิิจในการสิ่งเสริิมทิ้องถิ่ินใหิ้มีิ
ความเขิ้มแขิ็ง ในทิุก ดิ้า น เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณิ์ข องประชาชนไดิ้อยิ่างแทิ้จ ริิงิ ซึ่งเปิ็นิ
ภารกิจที่มี ความหลากหลายและครอบคลุมการดํา เนินการในหลายด้านิโดยเฉพาะการบริิห ารทริัพยากริ
บิุคคล เปิ็นมิิติิอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมิ่ได้ และถิือเปิ็นกลไกสำคิัญในการผลิักดิันยิุทธศาสตริ์และิ
พิันธกิจให้ประสบความสําเริ็จ และถิือเป็นปั จจัยสำคัญทิี่จะทำให้ภารกิิจขององคิ์กรปกครองสิ่วนทิ้องถิ่นิ
สําเริ็จลิุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ทิี่วางเอาไว้
เพิื่อใหิ้การบริิหารทริัพยากรบิุคคลเปิ็นไปอยิ่างมิีระบบและติ่อเนื่องิองคิ์ก ารบริิหาริ
ส่วนตําบลสะแกราช ได้จัดทํา แผนกลยุทธ์การบ ริิหารทรัพยาก รบิุคคล ขององคิ์การบริิห ารสิ่วนตำบลิ
สะแกราชขึ้น โดยไดิ้ดำเนิิน การตามกรอบมาตรฐานความสำเริ็จ 5 ดิ้า น ที่สํานิักงาน ก.พ. กำหนดิ
ได้แก่
1.ความสอดคลิ้องเชิิงกลยุทธ์
2.ประสิทธิิภาพของการบริหารทริัพยากรบิุคคล
3.ประสิทธิิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ความพร้อมรับผิิดชอบด้านการบริหารทริัพยากรบุคคล
5.คิุณภาพชีวิตและความสมดิุลระหวิ่างชีวิตกิับการทำงาน และหลิักเกณฑิ์การพัฒนา
คิุณภาพการบริิหารจิัดการภาคริัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และิ
สอดริับ กิับ วิิสัิยทิัศน์ พัน ธกิิจิดิังนั้นเพิื่อใหิ้องคิ์การบริิห ารสิ่ว นตําบลสะแกราช มิีแผนกลยุทธ์ การิ
บริิห ารงานทริัพยากรบิุคคลทีส่ ามารถตอบสนองทิิศทางการบริิห ารงานของกรมสิ่งเสริิมการปกครอง
ทิ้องถิน่ ไดิ้อยิ่างเหมาะสมและมิีประสิิทธิิภาพ จิึงไดิ้ดำเนิินการจิัดทำแผนกลยุทธ์ การบริิหารทริัพยากริ
บุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วิ นเกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนริ่วมในการกำหนดแนวทางิ
และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพิัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารสิ่วนตําบลสะแกราช จะนําแผนกลยุทธ์การบริิหารทริัพยากรบิุคคลิที่
ได้รัิบการจิัดทํา เพื่อเป้าหมายสำคิัญในการผลิักดิัน พัฒนาทริัพยากรบิุคคลเพื่อ “เปิ็นองคิ์การบริิหาร
ส่วนตําบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน”
คณะทํางานการจัดการความรู้ิในองคิ์กร KM
องคิ์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช

บทที่ 1
บททั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเดนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สะแกราช
วิสยั ทัศน์
มุ่งพิัฒนาเพื่อ “บ้านเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวติ ที่ดี มีสาธารณูปโภคครบครัน”
พันธกิจ
1. จัดให้มีและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสริ้างพนฐานอย่างเพยงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนิุนด้านการศึกษาทกระบบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข
4. ปรับปรุงและพิัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
ยิุทธศาสตริ์การพัฒนาทิ้องถิ่ิน ประกอบดิ้วย 3 ยิุทธศาสตร์ 8 เปิ้า ประสงค์ และ 14 กลยุทธ์
ดังนี้
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราชให้มี
สมรรถนะสูง
เป้าประสงค์
1. ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิดิ
ผลสัมฤทธิ์ตามหลิักการบริหารกิจการิ
บ้านเมืองที่ดี

2. บุคลากร อบต. มีความเปิ็นมืออาชิีพและ
มีคิุณธรรมจริยธรรมในการปฏิิบัติงาน
3. อบต. มีระบบเทคโนโลยิีสารสนเทศทีเ่ อิื้อ
ต่อการปฏิบิัตงิ าน

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลิักเกณฑ์ิ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ อบต.
อย่างเป็นระบบ
1.3 นำการจัดการความรู้มาใช้ในการพิัฒนาิ
องคิ์กร
2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ให้มขี ิีด
ความสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ จังหวิัด
2.2 เสริมสริ้างคิุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิิบัติงานของบุคลากร อบต.
3.1 พิัฒนาระบบเทคโนโลยิีสารสนเทศของ
อบต. สำหรับใชิ้สนิับสนุนการปฏิิบัติงานตามิ
ภารกิจของ อบต.

ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาตำบล
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. อบต. มีการบริหารจัดการที่ดีและมิีการ
1.1 สิ่งเสริิมการบริหารจัดการของ อบต. ตาม
ให้บริการสาธารณะที่มีิคุณภาพแกิ่ประชาชน
หลิักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.
1.2 พัฒนาศักยภาพของ อบต. ให้สามารถ
สนองตอบยิุทธศาสตริ์การพิัฒนาประเทศ
1.3 ศึกษา วิจัยิและติดิ ตามประเมินผลเพื่อพิัฒนาิ
อบต.

2. อบต. มีขิีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพิึ่งพาิ
ตนเอง
3. บุคลากรของ อบต. มิีศักยภาพในการ
ปฏิิบัติงาน

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให้
สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีิ
ประสิทธิภาพ
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. อบต. สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เขิ้าร่วมเป็นิ 1.1 สร้างกลไกให้ภาคีเคริือข่ายการพิัฒนาเข้ามาิ
หุ้นสิ่วนการพิัฒนาตําบลสะแกราช
มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการิ
ดําเนินงานของ อบต.
1.2 เสริมสริ้างขิีดความสามารถของบุคลากร
อบต. และการสร้างและใชิ้ภาคีเครือข่าย
2. อบต. ได้รับความเชื่อมิั่นจากประชาชน
2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิิงรุกถิึงผลงานที่โดด
เด่นของ อบต.

บทที่ 2
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
องคิ์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามิ
กรอบมาตรฐานความสํา เริ็จดิ้านการบริหารทริัพยากรบิุคคล (HR Scorecard) ซึง่ กรอบมาตรฐานิ
ดังกล่าว ประกอบด้วย
มิติที่ 1
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลิ
มิติที่ 3
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4
ความพร้อมรับผิิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5
คุณภาพชิีวิิตและความสมดุลระหวิ่างชีวิิตกับการทํางาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมิีแนวทางและิ
วิิธิีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
1) มิีน โยบาย แผนงานและมาตรการดิ้า นการบริิห ารทริัพยากรบิุค คล ซึิ่ง มิีค วามิ
สอดคล้องและสนิับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทิี่ตั้งไว
2) มิีก ารวางแผนและบริิห ารกำลิัง คนทั้ง ในเชิิง ปริม าณและคิุณ ภาพ กลิ่า วคิือิ
“กำลิังคนมิีขนาดและสมรรถนะ” ทีเ่ หมาะสมสอดคลิ้องกิับการบรรลิุภารกิิจและความจำเปิ็นของสิ่วนิ
ราชการ ทัง้ ในปิัจจิุบัินและอนาคต มิีการวิเคราะห์ สภาพกําลิังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ชิ่องว่างด้านความต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชิ่องว่างดังกล่าว
3) มิีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดิ้านการบริิหารทริัพยากรบิุคคลเพิื่อ
ดิึงดิูด ใหิ้ไดิ้มาพัฒนาแ ละริักษาไว้ ซ่ึงกลุ่ิมขิ้าราชการและผู้ิปฏิบัติงา นที่ิมีิทิักษะหริือสมรรถนะสิูง ซึ่งิ
จําเป็นต่อความคงอยู่และขิีดความสามารถในการแข่งขิันของส่วนราชการ (Talent Management)
4) มิีแผนการสริ้างและพัฒนาผู้ิบริิห ารทิุกระดิับ รวมทัง้ มิีแผนการสริ้างความติ่อเนื่อง
ในการบริิห ารราชการหริือไม่ นอกจากนี้ยัิงรวมถิึงการที่ผู้นำปฏิ บัติตนเปิ็นแบบอยิ่างที่ดีิและสริ้างแรงิ
บิัน ดาลใจใหิ้กัิบขิ้าราชการและผู้ิปฏิบัติ งาน ทัง้ ในเรื่องของผลการปฏิบัติ งานและพฤติิกรรมในการิ
ทํางาน
มิ ต ิ ที่
2
ประส ิท ธ ิภ าพของ กร ะบว น การ บร ิ ห าร ทร ั พย ากร บ ุ คค ล
( HR Operational Efficiency) หมายถิึง กิิจ กรรมและกระบวนการบริิหารทริัพยากรบิุคคล
ของสิ่ว นิราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้

1) กิจกรรมและกระบวนการบริิหารทรัพยากรบุคคลของสิ่วนราชการ เชน การสรริ
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพิัฒนา การเลื่อนขิั้นเลิื่อนตำแหนิ่ง การโยกยิ้าย และกิิจกรรมดิ้านการิ
บริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถิูกต้องและทิันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มิีร ะบบฐานขิ้อ มิูล ดิ้านการบริิหารทริัพยากรบิุคคลที่มิีค วามถิูก ติ้อง เที่ยงตร งิ
ทันสมัย และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทริัพยากรบุคคลของส่วนราชการไดิ้จริง
3) สิัดสิ่วนค่าใช้จ่ายสำหริับกิิจ กรรมและกระบวนการบริิหารทริัพยากรบิุคคลติ่อ
งบประมาณรายจิ่า ยของสิ่ว นราชการมิีความเหมาะสม และสะทิ้อ นผลิิต ภาพของบิุค ลากร ( HR
Productivity) ตลอดจนความคุ้มคิ่า (Value for Money)
4) มีการนําเทคโนโลยิีสารสนเทศมาใชิ้ในกิจกรรมและกระบวนการบริิหารทริัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพอปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิ ติ ที่ 3 ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คค ล ( HRM Program
Effectiveness) หมายถิึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดิ้านการบริิหารทริัพยากรบิุคคลิ
ของส่วนราชการกิ่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) มิีนโยบาย แผนงาน โครงการิ หริือมาตรการในการริักษาไวิ้ซงึ่ ขิ้าราชการและิ
ผู้ปฏิิบัติงานซึ่งจํา เป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พิันธกิจของส่วนราชการ
2) ความพงพอใจของขิ้าราชการและบิุคลากรผู้ิปฏิบัติ งาน ติ่อนโยบาย แผนงานิ
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนิับ สนิุน ใหิ้เกิิดการเริียนรู้ิและการพัฒนาอยิ่างติ่อเนื่ิอง รวมทั้ิงสิ่งเสริิมใหิ้มีิ
การแบิ่งปิันแลกเปลี่ยนขิ้อมิูล และความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อิ
พัฒนาขิ้า ราชการและผู้ิปฏิบัติ งานใหิ้มีิทัิก ษะและสมรรถนะที่จำเปิ็น สำหริับ การบรรลิุภารกิิจ และิ
เป้าหมายของส่วนราชการ
4) มิีระบบการบริิหารผลงาน (Performance Management) ทีิ่เนิ้นประสิิทธิภาพิ
ประสิิทธิ ผลและความคุิ้ม คิ่า มิีร ะบบหริือวิ ธี การปร ะเมิินผลการปฏิบัติ งานที่ิส ามารถจำแนกความิ
แตกติ่า งและจิัด ลำดิับผล การปฏิบัติ งานของ ขิ้า ราชการและผูิ้ปฏิบัติ งานซึ่ง เริีย กชื่ อ อิื่น ไดิ้อ ยิ่า งมีิ
ประสิิทธิ ผ ลหริือไม่ิ เพีย งใด นอกจากนี้ ขิ้าราชการและผู้ิปฏิบัติ งานมิีค วามเขิ้าใจถิึงความเชิื่อมโยงิ
ระหว่างผลการปฏิิบัติงานสิ่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายถิึง การทีส่ ิ่วน

ราชการจะต้อง
1) ริับ ผิิด ชอบติ่อการติัดสิิน ใจและผลของการติัดสิินใจดิ้านการบริิหารทริัพยากริ
บุคคล ตลอดจนการดําเนินการด้านวิินัย โดยคํานึงถิึงหลิักความสามารถและผลงาน หลิักคิุณธรรม หลิักิ
นิติธรรม และหลักสิทธิิมนุษยชน
2) มิีค วามโปริ่งใสในทิุกกระบวนการของการบริิห ารทริัพยากรบิุคคล ทั้งนี้จะติ้อง
กำหนดใหิ้ความพริ้อมริับ ผิิดดิ้านการบริิหารทริัพยากรบิุคคลแทรกอยู่ิในทิุกกิิจกรรมดิ้านการบริิหาริ
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึงการที่ส่วน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่ิก ารพัฒนาคิุณภาพชีวิตของิข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ขิ้า ราชการและผู้ิปฏิบัติ งานมิีค วามพงพอใจติ่อสภาพแวดลิ้อมในการทำงาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมิีการนำเทคโนโลยิีการสื่ิอสารเขิ้ามาใช้ในการบริิห าริ
ราชการและการให้บริการแกิ่ประชาชน ซึิ่งจะสิ่งเสริิมใหิ้ข้ิาราชการและผู้ิปฏิบัติงานไดิ้ใช้ศิักยภาพอยิ่างิ
เต็มที่ โดยไมิ่สูญเสิียรูปแบบการใชิ้ชีวิ ิิตส่วนตัว
2) มีการจัดสวิัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิิ่มเติิมที่ิไมิ่ใช่สวัสดิิการภาคบิังคิับิ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกิับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มิีก ารส่งเสริิม ความสิัม พิัน ธิ์อั น ดิีร ะหว่ างฝิ่า ยบริิห ารของสิ่วนราชการ กิับ
ขิ้าราชการและบิุคลากรผู้ิปฏิบัติ งาน และใหิ้ระหวิ่างขิ้าราชการ และผู้ิปฏิบัติงา นดิ้วยกิันเอง และให้ิ
กําลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนสิ่วนราชการให้พิัฒนาไปสิู่วิิสัยทัศน์ที่ต้ิองการ
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทริัพยากรบิุคคลทั้ง 5 มิิติ เปิ็นเครื่ิองมิือที่
จะช่วยทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมิินตนเองวิ่ามิีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนิินงานิ
ดิ้า นการบริิห ารทริัพ ยากรบิุค คลสอ ดคลิ้อ งกิับ มิิติิใ นการประเมิิน ดิัง กลิ่า ว อยิ่า งมิีป ระสิิท ธิ ภ าพิ
ประสิิทธิผลหริือไม่ มากนิ้อยเพียงใด หากยิังไมิ่มีิการดำเนิินการตามมิิติิก ารประเมิินดิัง กลิ่าว หริือมิีในิ
ระดิับนิ้อยแลิ้ว สิ่วนราชการจะติ้องมิีการพัฒนาระบบการบริิห ารทริัพยากรบิุคคลใหิ้สอดคลิ้องกิับมิิติิ
การประเมิินดิังกลิ่าว และเปิ็นการยกระดิับประสิิทธิภาพและคิุณภาพในการปฏิบัติงานดิ้านการบริิหาริ
ทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑิ์และกรอบมาตรฐานความสําเร็จทัง้ 5 มิติ

บทที่ 3
ขัน้ ตอนจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
องคิ์ก ารบริิหารสิ่ว นตําบลสะแกราช ดำเนิิน การจิัด ทำแผนกลยิุทธิ์การบริิหารทริัพยากริ
บุคคล ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทำงาน
เนื่องดิ้วยองคิ์การบริิหารสิ่วนตำบล ไดิ้แติ่งตั้งคณะทำงานการจิัดการความรู้ิในองคิ์กร
KM ตามคําสั่งองค์การบริหารสวนตําบลสะแกราช ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย
ดิัง นั้น เพื่ อ ใหิ้ก ารดำเนิิน โครงการบรรลิุว ัิต ถิุประสงคิ์จึิง ขอแติ่ง ตั้ง คณะทำงาน
ดําเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารสิ่วนตําบลสะแกราช
ประธานกรรมการ
2. ปลิัดองค์การบริหารสิ่วนตําบลสะแกราช
กรรมการ
3. หัวหน้าสิ่วนราชการองค์การบริหารสิ่วนตําบลสะแกราช
กรรมการ
4. บุคลากรองคิ์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช
กรรมการ/และเลขาฯ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
ดําเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองคิ์การบริหารสิ่วนตําบลสะแกราช
จัดทําแผนจิัดความรู้ในองค์กร
ดําเนินการและติดตามความกิ้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน
พิัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนิับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ประชาสิัมพิันธิ์การจัดความรู้ในองคิ์กรและดําเนินการอิื่น ๆ ในสิ่วนที่เกี่ยวข้อง

2. ประชุมคณะทางาน
แผนกลยุทธ์ การบริิห ารทริัพยากรบิุคคล ครอบคลิุมกา รบริิห ารทริัพ ยากรบิุค คลของิ
องคิ์การบริิห ารสิ่วนตําบลสะแกราช ทัง้ หมด ดิังนั้น ในการปริับ ปริุงแผนกลยิุท ธ์ ก ารบริิห าริทรั พยากร
บุคคล จึงได้มิีการประชิุมคณะทํางาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดำเนิินการ การปฏิบัติ ตามแผน การ
ติิดตามประเมิินผลพริ้อมสริุป บทเริียนติ่าง ๆ ที่ไดิ้จากการดำเนิินการตามแผนที่ผ่ิานิมา เพื่อสริ้า ง
ระบบงาน ระบบการประเมิินผล การสรรหาิการสริ้างความกิ้า วหนิ้าในการทำงานิสิ่งเสริิมการเริียนรู้ิ
ของบิุคลากรและสริ้างแรงจิูงใจ ความผาสิุก ความพึงพอใจของบิุคลากร ซึ่งจะิเป็นปั จจัยหนึ่งที่จ ะทําให้
บรรลิุถึงวิสัยทัศน์ พิันธกิจ ตามทีไ่ ด้กําหนดไว้

3. คณะทางานฯ ได้กาหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคลตาม
แนวทาง โดยมีข้อสริุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิิเคราะห์ทิศทางการบริิหารทรัพยากรบุคคล จากวิิสัยทัศน์ พิันธกิจ ประเด็นิยุทธศาสตร์
และศิึกษาขิ้อมิูลที่ไดิ้จากการระดมความคิิดเหิ็นของผู้ิมีิสิ่วนไดิ้-สิ่วนเสิียและผู้ิเกีย่ วขิ้องการิประเมิินสถานภาพ
และผลการประเมิน จิุดแขิ็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตริ์การบริิหารทริัพยากรบิุคคลิผลการวิเคราะห์ส่วนต่าง
ระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกิับผลการปฏิบัติงานดิ้านิHR และการวิ เคราะหิ์แรงเสริิม แรงติ้า นของแติ่ละประเดิ็น ยิุทธศาสตร์ ตามแผนกลยิุทธิ์การบริิหาริทรัพยากรบุคคล
3.2 การกำหนดประเด็นยิุทธศาสตริ์การบริหารทริัพยากรบุคคล เพิื่อให้ครอบคลุมการิบรรลุ
เป้าหมาย และจัดลำดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์
3.3 การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด ผลการ
ปฏิบิัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
3.4 การจัดทํา รายละเอิียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุค คล และจัดทํา
แผนงาน/โครงการรองรับ
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุท ธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.
3.6 การจัดทําแผนปฏิิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมิินผลการปฏิิบัิติิงานพริ้อมสริ้างบทเริียนเพื่อใหิ้เกิิดิการ
ปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป
4. การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไวิ้ิ
4.1 คณะทำงานฯ ไดิ้วิ เคราะหิ์ทิิศ ทางการบริิหารทริัพยากรบิุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้กำหนด
วิ สิัย ทิัศ นิ์ใหิ้องคิ์กรปกครองทิ้องถิ่น เปิ็น องคิ์ก รที่มีิส มรรถนะสิูง ในการสิ่งเสริิม องคิ์ก รปกครองิสิ่วนทิ้องถิ่น ใหิ้
เปิ็นกลไกในการพัฒนาประเทศไดิ้อยิ่างยั่ิงยิืน และมิีพัินธกิิจประการหนึ่ง คิือ พัฒนา ให้ิเปิ็น องคิ์ก รที่มีิสมรรถนะ
สิูง จิึงทำใหิ้เหิ็น ทิิศทาง ของการพัฒนาที่จะติ้องมิีการจิัดระบบงานใหิ้มีิระบบิการบริิหารจิัดการที่ดี มิีระบบการ
บริิห ารทริัพยากรบิุคคลที่ เ ปิ็น ธรรม มิีการพัฒนา บิุค ลากรใหิ้ต รงตามิความติ้อ งการและสอดค ลิ้อ งกิับ
ยิุทธศาสตร์ ของ อบต. การสริ้างใหิ้องคิ์การบริิห ารสิ่วนตำบลสะแกราช เปิ็น องคิ์กรแหิ่งการเริียนรู้ โดยการนำ
การจิัดการความรู้ ( KM) มาใช้ในการพัฒนา องคิ์กริรวมถิึง มิีกา รนำเทค โนโลยิีมาใ ช้ ส นิับส นิุน การปฏิบัติ งาน
ไดิ้อ ยิ่างมิีประสิิท ธิ ภ าพิดิัง นั้น เพื่ อ ใหิ้ก รมิสิ่งเสริิมกา รปกครองทิ้อ งถิ่นบรร ลิุถิึงค วามสำเริ็จ จิึง ติ้อ งมิีกา ร
จิัด ระบบ กา รบ ริ หารงา นบิุคค ลใหิ้มีประสิทธิ ภาพเพื่อรองริับ การเปิ็น องคิ์กรที่มีิความสามา รถตามวิิสัิย ทิัศนิ์
ดิังกลิ่าว คณะทำงาน ฯ ไดิ้นำผลการศิึกษากา รระดมความคิิดเหิ็นของผู้ิมีิส่ิวนไดิ้-สิ่วนเสิียิและผู ้ิเกิี่ยวขิ้อง จากการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจิัดทําแผนกลยุทธ์ การบริิหารทริัพยากรบิุคคลตามแนวทาง เปิ็นขิ้อมิูลประกอบการ
ปริับปริุงแผนฯิซึ่งผลการระดมความคิิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย
4.1.1 การวิิเคราะห์ จุดแขิ็ง จุดอ่อน ประเด็นทิ้าทายของการบริหารทริัพยากรบิุคคลและ
การวิเคราะห์ ทิิศทางความคาดหวงดิ้านการบริิหารทริัพยากรบิุคคลของ องคิ์การบริิหารสิ่วนตําบลสะแกราช ใน
ภายภาคหนิ้า ของผู้ิมีิส่ิวนไดิ้ส่ิวนเสิีย (Stakeholder) ทีเ่ กิี่ยวขิ้องกิับการบริิหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปีข้างหน้า คืออะไร
1.1 ด้านกระบวนงาน
1
นําเอาระบบ IT เข้ามาชิ่วยในการปฏิบัติงานในดิ้านติ่างๆ เชน KM การจิัดเกิ็บขิ้อมิูล การฝิึกอบรม
บิุคลากริหรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบิัติงานทําให้สามารถทำงานทดแทนกิันได้
2 มิีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมู่ิของประเดิ็นปิัญหาเปิ็น กรณิีศึิกษา เพราะจะทำให้ องคิ์การ
บริหารสิ่วนตําบลสะแกราชไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา
3
การออก ระเบิียบ ติ้องมิีห ลิัก เกณฑิ์ทชี่ ั ดเจ น วิ ธี ปฏิบัติชั ดเจนไมิ่ค ลิุม เคริือิรวมถิึงกา รอบรม ชี้ แ จง
ให้ิ สํานิักงานทิ้องถิ่น จิังหวิัดเขิ้าถิึงหลิักระเบิียบตามเจตนารมณิ์ของผู้ิออกระเบิียบนั้นๆ อยิ่างแทิ้จริิง
เพือ่ ทีจ่ ะิถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย
4
การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผิู้ปฏิิบัติไมิ่คิดคนเดียว ใช้หลักการมิีส่วนร่วม
5
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทิุกภาคส่วน
6
จัดระบบการถิ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
7
มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพิียงพอ
8
กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีิความคลิ่องตัวในการปฏิิบัติงานมากขิึ้น
9
สริ้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพขาราชการที่ชัดเจน
10 ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเริ็ว กระชิับ ถูกต้อง
11 กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แกิ่ผู้ิบังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขิึ้น
12 ส่งเสริมให้ พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตั วแทนขององคิ์การบริิห ารสิ่วนตําบลสะแกราชไดิ้ในทิุกิ
ด้าน ทุกกิิจกรรม
13 มีระบบการประเมิินผลการปฏิิบัติงานที่เที่ยงตรง เชิื่อถือได้
14 มิีระบบการบริิหารงานบิุคคลที่เนิ้นระบบคิุณ ธรรม เชิ่น การคิัดเลิือกคนเขิ้าริับการฝิึกอบรมิิ ใน
หลิักสิูตริต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง
15 กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิิบัติได้อย่างมีประสิทธิิภาพ
16 ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชิื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง
17 ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน
18 มีระบบฐานขิ้อมูลทริัพยากรบิุคคลที่ถูิกติ้องแมิ่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ และบริหาร
ราชการไดิ้อย่างชิัดเจน รวดเร็ว

1.2 ด้านบุคลากร
1
พิฒ
ั นาให้บิุคลากรมีคิุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข
เก่ง = มีความรู้เป็นที่ย อมริับขององคิ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอิื่น มิีความิสามารถ มี
ทิักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนทิ้องถิ่นและส่วน ราชการิอิื่น
ดี = มีคิุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ริับผิิดชอบ
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพิียงเป็นตั วอย่างแกบุคคลอื่น ๆ ในสำนักงาน
2
บุคลากรต้องมิีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดิ้าน และมิีความรู้ิครอบคลิุม และบิุคลากร ในทิุกิ
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเขิ้าใจในการนำ IT เข้ามาชิ่วยในการปฏิิบัติงาน
3
บิุคลากรมิีความสามารถในการถิ่ายทอดความรู้ิเกิี่ยวกิับหลิักเกณฑ์ ระเบิีย บ และวิธี การปฏิบัติ งานใหิ้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได้
4
การริักษาบุคลากรในองคิ์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชิ่น การกำหนด Career Path การจัดสวิัสดิิการต่าง
5
เพิม่ ขวัญกำลิังใจใหิ้แกิ่บุิคลากร ในการปฏิบัติ งานตามภารกิิจิ ในดิ้านติ่างๆ เชิ่น สวัสดิิการ แรงจิูงใจอิื่นๆ
ความก้าวหน้าในการปฏิิบัติงาน
6
จัดหาทรัพยากรในการปฏิิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพิียงพอ
7
เพิิ่มบุคลากรที่มีทิักษะเฉพาะด้าน
8
บุคลากรมีการให้บริิการที่ดีกิับผิู้ที่มาติดต่อ และเป็นพิี่เลี้ยงให้แกิ่องค์กรปกครองส่วนทิ้องถิ่นิได้
อย่างมีประสิทธิิภาพ
9
บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์
10 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
11 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
12 บุคลากรมีความพร้อมในการบริิหารการเปลิี่ยนแปลง
13 ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิิบัติงาน
1.3
1
2
3
4
5

ด้านทรัพยากร
มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใชิ้งานได้อย่างรวดเร็ว และมิีประสิทธิภาพ
นําเทคโนโลยิีและสารสนเทศมาปรับใชิ้ในการจัดเก็บข้ อมูลและถิ่ายทอดความรู้ (KM)
มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหิ้สอดคล้องกิับภารกิจอย่างเพิียงพอและทันสมัยิให้
ทั้งระดับจังหวิัด อำเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพิื้นที่ในการปฏิิบัติงาน
สริ้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทำให้การเข้าถิึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ
เท่าเทิียมกิัน เพิื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบิุคลากร (KM)
นําเทคโนโลยิีสารสนเทศมาใชิ้เพิื่อลดปริมาณการใชิ้วิัสดุครุภิัณฑ์ิ

1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
1
องคิ์การบริิหารสิ่วนตําบลสะแกราช ยิึดหลิักการบริิหารกิิจการบิ้านเมิืองที่ิดี (ธรรมาภิบาล) ในการ
บริหารงาน
2
สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนิ
อย่างแท้จริง
3
บุคลากรองค์การบริหารสิ่วนตําบลสะแกราช มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิิภาพ และเกิิดประสิทธิผล ประหยัด และคิุ้มคิ่า
4
สามารถให้บริิการแกิ่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณ
ิ ภาพและเป็นมิืออาชิีพ
5
องค์การบริหารสิ่วนตําบลสะแกราช จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
6
มีระบบการเสริิมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริิหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผิู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาตําบลสะแกราช
7
องค์การบริหารสิ่วนตําบลสะแกราช รับฟัง และนําความคิิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดําเนินงาน
1
2
3

ประชาชน
ประชาชนใหิ้ความสำคิัญกิับ การมิีสิ่วนริ่วม การสริ้างจิิตสำนิึก และการเขิ้าริ่วมในการดำเนิินงาน ของ
องค์การบริหารสิ่วนตําบลสะแกราช
ประชาชนเขิ้ามามิีส่ิว นริ่ว มทางก ารเมิืองมา กขึน้ ทำใหิ้การปฏิบัติ งานขององคิ์การบริิห ารสิ่ว นตำบล
สะแกราชทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นิ
ประชาชนตร ะหนิัก ถิึงกา รมิีส่ิว นริ่ว มในการตร วจสอบการบริิห ารงานของ องคิ์การบริิห ารสิ่ว นตำบล
สะแกราช

2.อะไรบ้างที่เป็นจุดแขงหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยูแ่ ละอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียงิ่ ๆ ขึ้น
จุดแขงหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่
1
บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เชิ่น การบริหารงบประมาณ การบริหาริงาน
บิุคคลขององคิ์การบริิห ารสิ่วนตําบลสะแกราช การเงิินิ การคลิังิิระเบิียบและกฎหมาย การนิิเทศงาน
2
การเป็นหน่ วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการสิ่งเสริิมความรู้ด้ิานการปกครองทิ้องถิ่น ให้แก่ประชาชน
3
มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่นให้ความรู้แกิ่ข้าราชการกรมและพนักงานทิ้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4
มีเครือขิ่ายการปฏิิบัติงานครอบคลุมพิื้นที่ทั่วประเทศ
5
มีข้อิ ระเบียบกฎหมายในการปฏิิบัติหนิ้าที่ไวิ้อย่างชิัดเจน
6
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบิุคลากร
7
มีการพัฒนาความรู้ข องบิุคลากรในหลายๆดิ้าน เช่น การศิึกษาอบรมในหลิักสิูตรติ่างๆ การใหิ้
ทิุนการศิึกษาิระดับปริญญาตรี/โท การศิึกษาดูงาน
8
เปิ็น หนิ่ว ยงานทีม่ ีิพื้ น ฐานการทำงานทีด่ ี มิีวั ฒ นธรรมการทำงาน ทีส่ ริ้าง สรรค์ สามา รถสริ้า ง
ความิเปลิี่ยนแปลงให้กิับองค์กรได้
9
มีข้อิ มูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองสิ่วนท้องถิน่ มากกว่าหนิ่วยงานอื่น
10 ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง

สิง่ ที่มุ่งเน้น
1
การเป็นองคิ์กรหลักในการส่งเสริิมพิัฒนาองคิ์กรปกครองส่วนทิ้องถิ่น
2
เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมิีความคล่องตัวสิูง เป็นองคิ์กรขนาดเลิ็กทิี่ง่ายต่อการปรับเปลิี่ยน
3
มีการนําระบบไอทีมาเชิื่อมโยงเครือขิ่ายทั่วประเทศ

3. อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสาเรจ
ตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

การส่งเสริิมการจัดการความรู้ขององค์กร
พิัฒนาบิุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้
สริ้างผู้บริิหารทุกระดับให้เป็น ผิู้นำในการบริิหารเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
พิัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การสร้างองคิ์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เชิ่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีคิุณภาพ
การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและงิ่ายติ่อการเขิ้าถิึงและการนำไปใช้
ประโยชน์
บุคลากรทุกระดับ มีความโปริ่งใส ตรวจสอบได้
มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพิื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวิัฒน์
การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชนิ์”
สริ้างและพิัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชิีพ
สริ้างจิตสํา นิึกให้ข้าราชการในทิุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคิุณธรรม จริยธรรม
จัดสภาพแวดลิ้อมการทํางาน และสวิัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน
บุคลากรมีสมรรถนะทิี่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ

4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทา แต่ไม่ได้ทาในช่วงที่ผ่านมาหรือท่าน
คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน
1
2
3
4

ยึดหลิักสมรรถนะและผลสิัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบิุคลากร
พิัฒนาศักยภาพของผู้บริิหารอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้มีิการปรับเปลิี่ยนวิัฒนธรรมการทํางาน
ผลิักดันให้เกิิดบรรยากาศการทํางานในลิักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม
ในการบริิหารงานบิุคคล
มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุค คลผิ่านชิ่องทางต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ
และเป็นปัจจุบิัน

5

มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพิื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ิ
ที่สอดคล้องกิับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบิุคคลในอนาคต
มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลที่ถิูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
การกำหนดเสิ้นทางความกิ้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไวิ้ล่วงหน้า
สร้างขวิัญกําลังใจ สวิัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหนิ่ง การแต่งตั้ง (ยิ้าย) การอบรมศึกษาดูงาน
มีการกําหนดเสิ้นทางความกิ้าวหน้าอย่างชัดเจน เพิื่อสริ้างหลิักประกันและแรงจูงใจให้แกิ่บุิคลากร
สริ้างผู้บริิหารให้เปิ็นผิู้นําในการบริหารเปลิี่ยนแปลง
การรักษาคนในองค์กรที่มิีประสิทธิภาพใหิ้อยู่กับหน่วยงาน (Retention)
การปรับปรุงเริื่องสวิัสดิการ เชิ่น เริื่องเงินโบนัส
มีแผนในการพิัฒนาบิุคลากรที่ส อดคล้องกิับหลิักสมรรถนะ (competency) อย่างชิัดเจนและเพิียงพอ
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปริ่งใส ตรวจสอบได้

6
7
8
9
10
11
12
13
14

4.1.2 จากการวิเคราะห์จุิดแขิ็ง จุดอ่อน ประเดิ็นทิ้าทาย ความคาดหวงแลิ้วจิึงไดิ้กำหนดิ
ประเด็นยุทธศาสตริ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ประเดนยุทธศาสตร์
การสริ้างการตระหนิักถิึงคิุณธรรม จริิยธรรม ในการเริียนรู้ิและพัฒนาตนเองสู่ิความเปิ็น
เลิศ
การพิัฒนาสภาพแวดล้อมทิี่เอิื้อต่อการปฏิบิัติงาน
พิัฒนาบิุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พิัฒนาองคิ์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การพิัฒนาระบบบริิหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิิภาพ
การส่งเสริิมคิุณภาพชีวิิตข้าราชการ
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลิักสมรรถนะ
การพัฒนา ระบบฐานขิ้อ มิูลสารสนเทศเพื่อ สนิับส นิุน การปฏิบัติ งานดิ้า นการบริิห าร
ทรัพยากรบุคคล
การพิัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจิัดการสิ่งแวดลิ้อม อยิ่างเปิ็น
ระบบและต่อเนื่อง
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชิีพ
การพิัฒนาศูนย์ช่วิ ยเหลิือวิิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้
การวางแผนอิัตรากําลังและปรับอิัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
การพิัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรทีม่ ิีประสิทธิิภาพสูงไว้
การพิัฒนาภาวะผู้นำให้กับขิ้าราชการ
การบริิห ารทริัพ ยากรบุคคลและพัฒนาท ริัพ ยากรบิุคคลใหิ้ตร งกิับสมรรถนะประ จํา
ตําแหน่ง
พิัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนัก ถิึงคิุณธรรม จริิยธรรม ความจำเปิ็นใน
การเรียนรู้ และพิัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

ประเดนยุทธศาสตร์
กําหนดระเบียบ หลิักเกณฑ์ วิิธิีปฏิิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชิัดเจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององคิ์กรโดยเนิ้นการทำงานเปิ็นทิีม
และการเป็นหิุ้นสิ่วนทางยุทธศาสตริ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ
พิัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยิีสารสนเทศ
สริ้างระบบ Logistic เพิื่อให้การบริหารจิัดการทรัพยากรมีประสิทธิิภาพสูงสิุด
สนิับ สนิุน ใหิ้อ งคิ์ก รปกครองสิ่ว นทิ้อ งถิน่ ดำเนิิน การตามมาต รฐานการจิัด บริิก าร
สาธารณะ
พัฒนาบิุคลากรใหิ้มีิความรู้ ความเขิ้าใจ ในระบบการบริิหารราชการของ กรมสิ่งเสริิมการ
ปกครองทิ้องถิน่ และระบบบริิหารราชการแนวใหมิ่ใหิ้มีิสมรรถนะตรงกิับงานใน หนิ้าทีท่ ี่ิ
รับผิิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชิีพ
พัฒนา ระบบกา รป ระเมิินผ ลกา รป ฏิิบัิติิงา นทั้ง ในสิ่วนของเครื่อ งมิือ วิธี กา ร และิผู้
ประเมิิน เพิื่อให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบิัติงานอย่างแท้จริง
กําหนด วิิธิีการ วิิธิีปฏิิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน
สริ้างสภาพแวดลิ้อมติ่อการปฏิบัติงา น จิัด หาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาระบบการ
ทำงาน และบรรยา กาศของการทำงานแบบมิีสิ่ว นริ่วม การทำงานเปิ็น ทิีม การทำงานิ
อย่างมีความสุข และงานบรรลุผล
พัฒนาหนิ่วยงานใหิ้เ ปิ็น องคิ์กรแหิ่งการเริีย นรู้ บริิหารจิัดการความรู้ ( KM) คลิังขิ้อ มิูล
ความรู้และนําเทคโนโลยิีมาใชิ้สริ้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
การเพิิ่มสวิัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม
การสร้างวิัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม

ประกอบกับขอมิูลที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดาํ เนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาริ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจิ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการประชิุมประจําเดิือน ซึง่ ผลการระดมความิ
คิดเห็นมีประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิิดเห็นข้างต้น

การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสูผ่ ลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ
ประเดนยุทธศาสตร์ และการกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเดนยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
1. ผู้บิังคับบัญชาใหิ้ความหวิังและสนับสนุน
2. แนวทางการบริหารงานบิุคคลแนวใหม่
3. นโยบายริัฐบาล

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดทําฐานขิ้อมูลอิัตรากําลิังให้เป็นปัจจุบัน

เป้าประสงค์
1. จิัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูิกต้อง เป็นปิัจจุบิัน
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอิัตรากําลังให้เหมาะสม
กับขิ้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความกิ้าวหน้าให้
ชิัดเจน (Career Path)
4. จัดทํารายละเอิียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. การจำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบิุคคล
2. ระเบียบกฎหมายไมิ่เอิื้ออำนวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า
3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.
4. มาตรการจำกัดกําลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอิียดเกี่ยวกับความรู้ทกั ษะ
สมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
6. ขาดฐานขิ้อมูลอิัตรากําลังที่เปิ็นปัจจุบัน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความกิ้าวหน้าให้ิ
ชิัดเจน (Career Path)
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพิื่อสริ้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจิัดทําฐานข้อมูล
บุคลากร
2. ระดับความสําเร็จในการปรับปริุงโครงสร้าง
และอิัตรากําลัง
3. ระดับความสําเร็จในการจิัดทําแผนสร้าง
เส้นทางความกิ้าวหน้า
4. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง

ประเดนยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการ
วางแผนอัตรากำลังและการปริับอัตรากำลังิ
ให้เหมาะสมกับภารกิจ
2. บุคลากรมิีความพร้อมที่จะยอมรับการิ
เปลิี่ยนแปลง

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ถูกจำกัดด้านอิัตรากําลังจากการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. เพิิ่มอิัตรากําลังผู้ปฏิิบัติงานตามภารกิจการิ
ถ่ายโอน
2. บริหารอัตรากําลังและปริับอัตรากำลังให้
เป็นไปตามกรอบทิี่กําหนด

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําและปรับปรุงแผนอิัตรากําลังที่สอดคล้องิ
กับความเป็นจริิงตามภารกิจหนิ้าที่
2. จัดให้มีกระบวนการสริ้างและปรับวิัฒนธรรม
การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกิับการิ
บริหารราชการแนวใหม่

เป้าประสงค์
1. สริ้างและปรับกระบวนทิัศน์ วิัฒนธรรมในการ
ทํางานของบิุคลากรให้สอดคล้องกบการบริหาริ
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแติ่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบิุคคลแนวใหม่ โดยิ
คํานึงถิึงวัฒนธรรมความคิิดของบิุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วิัฒนธรรมในการทํางานให้ิ
เหมาะสมกับภารกิจ
2. ร้อยละของบิุคลากรที่ได้รัิบการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคลิ้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบิุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถิึง
วิัฒนธรรมิความคิดของบิุคลากร

2. มีภารกิจเพิม่ ขิึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอนิ
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บุคลากรที่ิมีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือิ
หน่วยงานที่มคี วามกิ้าวหน้ามากกวิ่า
4. อิัตรากําลังไม่เพิียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

ประเดนยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
1.ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสําคัญ
2. มีการบริหารงานโดยใช้ขิ้อมูลสารสนเทศเป็น
เครือ่ งมือในการตัดสิินใจ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความรู้ิและทักษะในการนำไปใช้
ในการปฏิิบัติงาน
2. ขาดการสนิับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพิียงพอ
3. ต้องพิึ่งพาระบบเทคโนโลยิีจากภายนอก

สิง่ ที่ต้องทำเพือ่ ลดแรงต้าน
1. ต้องพิัฒนาความรู้ิทักษะดิ้าน IT อย่างเป็นิ
ระบบและต่อเนื่อง
2. ต้องใหิ้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพิียงพอ

สิง่ ที่ต้องทำเพือ่ เพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพิื่อสนิับสนุนและิ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร
2. ผู้บริหารต้องใหิ้ความสําคิัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. รัฐบาลต้องมิีนโยบายลดการพึง่ พาระบบ
3. จัดทํามาตรฐานของฐานขิ้อมูลสารสนเทศให้
เทคโนโลยิีจากภายนอก
ครอบคลุมทิุกภารกิจของ สถ.
4. กําหนดใหิ้ความรู้ ความสามารถด้านิเทคโนโลยิี 4. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการิบริหารงาน
และสารสนเทศเป็นส่วนหนิึ่งของิสมรรถนะของทุก บุคคล เพือ่ สะดวกในการเรียกใช้ิข้อมูล
ตําแหน่ง
เป้าประสงค์
1. พิัฒนาความรู้ิและทิักษะดิ้าน IT ของบิุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่ อเนื่อง
2. จัดทําฐานขิ้อมูลสารสนเทศเพิื่อสนิับสนุนการ
ปฏิิบัติงานด้านการบริ หารทรัพยากรบิุคคล

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบิุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้ริับ
การพิัฒนาความรู้และทิักษะด้าน IT
2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้รับการจัดทํา
เป็นฐานข้อมูล เพิื่อสนิับสนุนการปฏิิบัติงานิ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเดนยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร ยุคใหม่ที่
ให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
1. มีโครงการฝิึกอบรมสําหริับผู้บริหารที่
หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอกิ
รวมทัง้ โครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ
2. มีการประชิุมติดตามประเมินผลการปฏิบิัติ
ราชการโดยให้ความสำคัญกับการดําเนินการิ
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ําเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝิึกอบรมไมิ่ค่อย
ให้ความสําคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา
Competency ของตนเอง
2. หลิักสูตรการฝึกอบรมไม่คอยเหมาะสม/
ไม่ค่อิ ยน่าสนใจ
3. ยังไมิ่มีระบบการติดตามประเมิินผลการพิัฒนา
ภาวะผู้นำ วิิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของิ
ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

สิง่ ที่ต้องทำเพือ่ ลดแรงต้าน
1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพิัฒนาภาวะ
ผู้นำการพิัฒนาภาวะผู้นำ วิิสัยทัศน์ อย่างเป็นิ
ระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
เพิื่อเป็นแนวทางในการพิัฒนาภาวะผู้นำ
และผู้ปฏิิบัติงานควบคู่กันไป
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกิับ Competency ที่
จําเป็นและต้องการในการเป็นผิู้บริหาร

สิง่ ที่ต้องทำเพือ่ เพิ่มแรงเสริม
1. พิัฒนากระบวนการ วิิธิีการเสริมสริ้างผู้นําให้มี
คุณลักษณะของผู้บริิหารยุคใหม่
2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมวิ่ามีศักยภาพเพิิ่มมากขึ้นเพิียงใด
3. มีระบบการประเมินผู้บริิหาร โดยให้ผิู้ที่
เกี่ยวข้อง เชิ่น ผู้ใต้บังคับบิัญชา เพือ่ นิ
ร่วมงานเป็นผู้ประเมิิน

ประเดนยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
1. รัฐบาลให้การสิ่งเสริิมโดยกําหนดให้เป็น
นโยบายของรัฐบาล
2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ

เป้าประสงค์
1. การพิัฒนาผิู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพิื่อ
พิัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิิบัติงานควบคู่ิกันไป
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. วางแผนใชิ้งบประมาณเพิื่อการส่งเสริิม
คุณภาพชิีวิติ ข้าราชการอย่างประหยิัดและมี
ประสิทธิิภาพ
2. สริ้างคิ่านิยมใหิ้ข้าราชการโดยนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพิียงมาใชิ้เป็นแนวทางในการิ
ดํารงชิีวิิต
3. สํารวจความพึ งพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวิัสดิการต่าง ๆ
4. จัดทําแผนการจิัดสวิัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกบความติ้องการของข้าราชการิ
รวมทัง้ มีการประเมิินผลเป็นระยะอยิ่างสม่ําเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ระเบียบปฏิิบัติของข้าราชการในบางเรื่อง
ไม่เหมาะสมกิ่อให้เกิดความไมิ่เปิ็นธรรมกับ
ข้าราชการ
2. ปัญหาหนี้สิินของข้าราชการ
3. ขาดงบประมาณ
4. การจัดสวิัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของิ
ข้าราชการ เนิื่องจากไมิ่มีการสำรวจความิ
ต้องการทีแ่ ท้จริง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้บริิหารที่ได้รัิบการพิัฒนา
2. จํานวนบุคลากรกองการเจิ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สอนงาน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนิับสนุนงบประมาณเพิม่ ขึ้น
2. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิิจพอเพิียงเป็น
นโยบายเนิ้นหนิักให้นําไปปฏิิบัติอย่างเป็นิ
รูปธรรม
3. คณะทํางานด้านสวิัสดิการข้าราชการของกรม
ควรมีตัวแทนจากทกฝ่าย เชิ่น ผู้บริหาริ
ระดับสูงผู้บริหารสํานัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่นิ
จังหวิัด เป็นต้น

เป้าประสงค์
1. จัดทําแผนการจิัดสวิัสดิการของบิุคลากรให้ิ
สอดคล้องกิับความติ้องการของบิุคลากริรวมทัง้
มีการประเมิินผลเป็นระยะอยิ่างสม่ําเสมอ
2. การส่งเสริิมและสนิับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพิียงมาใชิ้ในการทํางานและิ
ดํารงชิีวิิต

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจิัดทําแผนสวิัสดิการิ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทิ้องถิ่น
2. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริิมและสนิับสนุนให้
นําหลิักปรัชญาเศรษฐกิิจพอเพิียงมาใช้ในิการ
ทำงานและดํารงชิีวิิต

ประเดนยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. นโยบายของผู้บริิหารระดิับสิูงของกรมส่งเสริม
1. ความไม่ชิัดเจนในความก้าวหน้าของ
การปกครองทิ้องถิน่ ใหิ้การสนิับสนุน
ข้าราชการ เชิ่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับิ
ตําแหน่งของบิุคลากร
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุิคลากรทำงานกับ
2. การจัดสวิัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม
หน่วยงาน
3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ
มีคิ่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จิึงทําให้ิ
อยากย้ายไปสิู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดิีกว่า
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีการจัดทําแผนอิัตรากําลิังที่ตอ่ เนื่องชัดเจนิ
และเกิิดผลในทางปฏิบัติ
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอิื่นเกีย่ วกับ
สวิัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลิักสูตรในการพิัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. นโยบายของผู้บริิหารระดิับสิูงต้องมิีความิ
ต่อเนื่องชิัดเจน
2. ทําระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เป้าประสงค์
1. มีระบบการรักษาไวิ้ซงึ่ ข้าราชการทีม่ ิีสมรรถนะ
สูง เชิ่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มีิความ
ชิัดเจนและเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบิุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้
2. ระดับความสําเร็จของการสริ้างระบบสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน

ประเดนยุทธศาสตร์ 7: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ
2. มีโครงการดิ้านการปิ้องกิัน ปราบปรามการ
ทุจริตและโครงการด้านการสิ่งเสริิมจริยธรรมิ
ของข้าราชการ
3. มีการจัดสิ่งข้าราชการเข้าริ่วมการอบรมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างสม่ําเสมอ
4. มีการประกาศคิ่านิยมการปฏิิบัติงานของ
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองทิ้องถิ่น

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรติ่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. กระบวนการในการเสรมสร้างคุณธรรมยังใช้
วิิธิีการเดิมๆ ทําให้ไมิ่น่ิาสนใจ
3. ขาดการสนิับสนุนงบประมาณในการพิัฒนา
องค์ความรู้ขององค์กร
4. ขาดรายละเอิียดและแรงจิูงใจในการปฏิิบัติ
อย่างชิัดเจน
5. ค่านิยมในการทํางานของผู้ิใต้บังคิับบัญชา
6. ไม่มีริ ายละเอิียดจัดทำมาตรฐานจริิยธรรม
คุณธรรมของข้าราชการ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติิกรรม ทิัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทํารายละเอิียดมาตรฐาน จริยธรรมของิ
บุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอิียดมาตรฐานจริิยธรรมของบิุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองทิ้องถิ่น
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธิ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงและพิัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มปี ระสิทธิภาพและมีความิ
หลากหลายยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธิ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจิัดทำกระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบิุคคลให้มีความโปร่งใส
2. ระดับความสําเร็จในการจิัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของกรม
3. ร้อยละของบิุคลากรที่เขิ้าใจและปฏิิบัติตาม
ค่านิยมของกรม

ประเดนยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ สมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดําเนินการได้

2. ผู้บิังคับบัญชาและบุคลากรในหนิ่วยงานให้
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบิุคคลิ
ภาครัฐแนวใหม่

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทำสมรรถนะหลิัก (Core
Competency) ของ สถ. และสมรรถนะิ
ประจําตําแหน่ง (Function Competency)
ตามการบริหารทรัพยากรบิุคคลภาครัฐแนว
ใหม่
2. แผนยิุทธศาสตริ์การพิัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถ. พ.ศ.2549-2553 ไม่สอดคลิ้องกิับิ
สมรรถนะหลิัก (Core Competency) ของิ
สถ.และสมรรถนะประจำตําแหน่ง (Function
Competency) ที่มกี ารเปลิี่ยนแปลงตามิ
การบริหารทรัพยากรบิุคคลภาครัฐแนวใหม่
3. บุคลากรในหน่วยงานยิังไมิ่เข้าใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เชิ่นิ
การประเมินสมรรถนะ การประเมิินผลการิ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดทํารายละเอิียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลิักของ
สถ. และสมรรถนะประจำตําแหน่งที่สอดคล้องิ
กับการบริหารทรัพยากรบิุคคลภาครัฐแนวใหม่ิ
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการิ
จัดทํา
2. ปรับปริุงแผนยิุทธศาสตริ์การพิัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลิักและสมรรถนะประจําตําแหน่งิ
ทีก่ ำหนด โดยเปิดโอกาสใหิ้ข้าราชการมีส่วนิ
ร่วมในการปรับปริุง

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ประชาสิัมพิันธิ์และจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

เป้าประสงค์
1. จัดทํารายละเอิียดของสมรรถนะหลิักและิ
สมรรถนะประจําตำแหน่งทีส่ อดคล้องกิับการิ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ปรับปรุงแผนยิุทธศาสตริ์การพัฒนาทริัพยากร
บุคคล สถ.
3. ประชาสิัมพิันธิ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมิ่ให้ิ
บุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจิัดทําสมรรถนะหลิักิ
และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคลิ้องกับิ
การบริหารทรัพยากรบิุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ระดับของความสําเริ็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพิัฒนาทริัพยากรบุคคล สถ.
3. ระดับความสำเร็จของการประชาสิัมพิันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบิุคคลแนวิ
ใหม่

ประเดนยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
1. เป็นองคิ์กรที่มคี วามรู้ในการปฏิิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมสิ่งเสริิมการปกครองทิ้องถิ่น
2. ผิู้บริหารให้การสนิับสนุน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ขาดแนวทางในการพิัฒนาองคิ์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ขาดการรวบรวมองคิ์ความรู้ให้เป็นระบบ
เป็นหมวดหมู่
3. บุคลากรขาดความสนใจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ทําแผนการจัดการความรูเ้ พิื่อเป็นแนวทางใน
การพิัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ิที่กระจัดกระจายอยู่
ตามสํานัก/กอง และบิุคคลให้เป็นระบบเป็นิ
หมวดหมู่
3. ประชาสิัมพิันธิ์องคิ์ความรู้ิและช่องทางการ
เข้าถิึงองคิ์ความรู้

สิง่ ที่ต้องทำเพือ่ เพิ่มแรงเสริม
1. สนิับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบิุคลากรทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการิ
ความรู้
2. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม

2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยูไ่ ด้รับการ
รวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วิ
ให้กับบุคลากรอิื่นได้เรียนรู้ิดว้ ย

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

ประเดนยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นาให้กบั ข้าราชการ
แรงเสริม/สิง่ สนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. มีบุคลากรที่มีคิ วามรู้ ความสามารถ
1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนิับสนุน
2. อำนาจการตัดสิินใจยังอยู่ิที่ระดับผิู้บริหารเป็น
ส่วนใหญ่
3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สริ้างภาวะผู้นำไม่เพิียงพอและไม่ทั่วถึงิ
บุคลากรทุกกลุ่ม
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีระบบการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อให้บุคลากรได้
แสดงออกและกล้าตัดสินใจ

2. สริ้างหลิักสูตรการฝึกอบรมที่เกิี่ยวกับการิ
พิัฒนาภาวะผู้นำใหิ้กับขิ้าราชการ
เป้าประสงค์
1. มีการฝึกอบรมที่เกิี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับขิ้าราชการ
2. การส่งบิุคลากรเขิ้ารับการฝิึกอบรมการพิัฒนา
ภาวะผู้นำให้กัิบข้าราชการ

ตัวชี้วัด
1. มิีการฝึกอบรมที่เกิี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับขิ้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
2. ร้อยละของผู้ผิ ่านการฝึกอบรมการพิัฒนาภาวะ
ผู้นำ

สรุปปัจจัยหลักแห่งความสาเรจเพื่อกาหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเดนยุทธศาสตร์
ปัจจัยหลักแห่งความสาเรจ
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 1
1. จัดทําฐานข้อมูลใหิ้เป็นปิัจจุบิัน
การส ริ้า งความกิ้า วหน้ า ใน 2. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า ( Career
สายอาชิีพ
Path) ให้ชัดิ เจน
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสริ้างิ
ความก้าวหน้าในอาชิีพ

เป้าประสงค์
1. จิัดทำฐานขิ้อมิูลบุคคลใหิ้ถิูกติ้อง เป็น
ปิัจจุบิัน
2. ปริับปริุงโครงสริ้างและอิัตรากำลิัง ให้ิ
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปิัจจุบิัน
3. จัดทำแผนสร้างความก้าวหนิ้า
(Career Path) ใหิ้ชิัดเจน
4. จิัด ทำรายละเอิีย ด เกีย่ วกิับ ความรู้ิ
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 2
1. เพิ่มอิัตรากําลิัง ผูิ้ปฏิิบัติิง านตามภารกิิจการ 1. สร้างและปรับกระบวนทัศนิ์วัฒนธรรม
การวางแผนอิัตรากำลิังและิ ถ่ายโอน
ในการทำงานของบุคลากรใหิ้สอดคลิ้องิ
ปริับอิัตรากําลิัง ใหิ้เหมาะสมิ 2. บริิหารอิัต รากำลิัง และปริับ อิัต รากําลิัง ให้ กับการบริหารราชการแนวใหม่และ
กับภารกิิจ
เป็นไปตามกรอบทิี่กําหนด
เหมาะสมกับภารกิิจ

ประเดนยุทธศาสตร์

ปัจจัยหลักแห่งความสาเรจ
เป้าประสงค์
3 . จัดทำแ ล ะปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ที่
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิิจหน้าที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบิุคคลิ
4. จัดให้มิีกระบวนการสร้างและปรับวิัฒนธรรมิ แนวใหม่ิโดยคำนิึงถึงวิัฒนธรรมความคิด
การทำงานของบิุค ลากรใหิ้ส อดคลิ้อ งกิับ การิ ของบิุคลากร
บริหารราชการแนวใหม่
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ติ้องพิัฒนาความรูิ้ดิ้าน IT อยิ่างเป็นระบบ 1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
การพิัฒนาระบบฐานข้อมิูลิ และต่อเนิื่อง
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
สารสนเทศเพื่อสนิับสนิุนการ 2. ติ้องใหิ้การสนิับสนิุนดิ้านงบประมาณอยิ่าง ระบบและต่อเนื่อง
ปฏิบัติิงานดิ้านการบริหาริ เพียงพอ
2 . จัดทํา ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อิ
3. ริัฐ บาลติ้อ งมิีนโยบายลดการพึ่ง พาระบบ สนั บสนุ นการปฏิบั ติงานด้านการบ ริหาริ
ทรัพยากรบิุคคล
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปิ็นสิ่วนหนึ่งของิ
สมรรถนะของทิุกตําแหนิ่ง
5. จิัดทำแผนงาน/โครงการ เพิื่อสนับสนุนและิ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบิุคลากร
6. ผูิ้บ ริิหารติ้องใหิ้ความสำคิัญและผลิักดิันให้ิ
เกิดระบบฐานข้อ มูลสารสนทศที่สามารถิ
นํามาใช้ประโยชนิ์ได้อย่างแท้จริง
7. จัดทํามาตรฐานของฐานขิ้อมิูลสารสนเทศให้
ครอบคลิุมทุกภารกิิจของกรมฯ
8.
การจัดทํา ฐานข้อมู ลกลางใน ด้านการิ
บริหารงานบุ คคลิเ พื่ อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 4
1. จิัด ใหิ้มิีร ะบบ การประเมิินผลการพิัฒนา 1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มี
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นําิ ภาวะผู้นําิวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง วิสิัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนิื่อง
มีวิสัยทัศน์ิและพฤติกรรม 2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน
2 . จัดทํามาตรฐานการสอนงาน
ของผู้บริหารยุคใหม่ิิที่ให้
(Coaching) เพื่อ พิัฒ นาภาวะผูิ้น ำและ
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสําคัญกับบุคลากร
ภาวะผู้นำ และผูป้ ฏิบัติิงานควบคูก่ ิันไป
ผู้ปฏิบัติิงานควบคูิ่กันไป
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับ
3. จัดการฝิึกอบรมใหิ้ตรงกิับ Competency ที่ิ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำเป็นและต้องการในการเปิ็นผู้บริหาร
4. พัฒนากระบวนการิวิธีก ารเสริิมสริ้างผูิ้นําให้ิ
มีคุณลิักษณะของผิู้บริหารยุคใหม่ิ
5. มิีระบบการประเมิินผลผูิ้บริิหารที่เขิ้าริับการิ
ฝึกอบรมว่ามีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
6. มิีร ะบบ การประเมิิน ผูิ้บ ริิห าริ โดยใ หิ้ผูิ้ที่ิ
เกีย่ วขิ้องิ เช่น ผูิ้ใติ้บั งคิับบัญชา เพื่อนริ่วมงานิ
เป็นผู้ประเมิน

ประเดนยุทธศาสตร์
ปัจจัยหลักแห่งความสาเรจ
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 5
1. วางแผนงานใชิ้งบประมาณเพือ่ การส่งเสริม
การสงเสริิมคิุณภาพชีวิตของิ คุณภาพชิีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมีิ
บิุคลากร
ประสิิทธิิภาพ
2 . สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการ
ดํารงชิีวิต
3. สำรวจความพิึงพ อใจ/ ความติ้อ งการขอ งิ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ
4. จัดทําแผนสวัสดิการของขิ้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
5. สนิับสนิุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. กำหนดใหิ้ป ริัช ญาเศร ษฐกิิจพอเพิียง เปิ็น
น โ ย บ า ย เน้นหนักให้นําไปปฏิบัติย่างเป็น
รูปธรรม
7. คณะทํางาน ดิ้านสวิัสดิิการขิ้าราชการของิ
กรมควรมิีติัว แทนจากทิุก ฝิ่า ย เช่ น ผูิ้บ ริิห าร
ระดับสูง ผิู้บริหารสำนิัก/กองิทิ้องถิิ่นจังหวัด
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 6
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลิังทิี่ต่อเนิื่องิชิัดเจน
การพัฒนาระบบสร้าง
และเกิิดผลในทางปฏิบัติ
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่ิ 2. มิีการจิัดงบประมาณและสริ้างแรงจิูงใจอืิ่นิ
เกิี่ยวกับสวิัสดิิการใหิ้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
มีประสิทธิภาพสูงไว้กับ
3. จิัดหลิักสิูต รในการพิัฒนาความรู้ ใหิ้ตรงกิับิ
หน่วยงาน
สายงานและการบริิห ารงานภาคริัฐ แนวใหม่
อย่างต่อเนิื่อง
4. นโยบายของผูิ้บริิหารระดิับ สิูง ติ้องมิีค วามิ
ต่อเนิื่องชิัดเจน
5. สริ้างระบบสริ้างแรงจิูงใจใหิ้มิีความชั ดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 7
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมิทัศนคติิของบิุคคลใน
การทํางาน
การเสริมสร้างคุณธรรมิ
2. จัดให้มิีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
จริยธรรมให้แกิ่พนิักงาน
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จิัด ทำรายละเอิียดมาตรฐานจริิย ธรรมของิ
บิุคลากร
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีความหลาย
หลายยิ่งขึ้น
5. สิ่งเสริมและประชาสัมพิันธิ์ใหิ้บิุคลากรเขิ้าใจ

เป้าประสงค์
1. การจิัด ทำแผนการจิัดสวิัสดิิการของ
บุคลากรใหิ้สอดคลิ้องกิับ ความติ้องการ
ของิบุคลากร รวมทั้ง มิีการประเมิินผล
เปิ็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
2. การสิ่ง เสริิมและสนั บสนุนใหิ้นําหลิัก
ปริัช ญาเศร ษฐกิิจพอเพิีย งมาใช้ ใ นการิ
ทำงานและดํารงชิีวิต

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เชิ่นิTalent
Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มิีความชิัดเจนิ
และเป็นรูปธรรม

1. มิีการสริ้างมาตรฐานความโปริ่งใสใน
การบริหารงานบิุคคล
2. มิีรายละเอิียดมาตรฐานจริิยธรรมของ
บิุคลากรกรมสิ่งเสริมการปกครองทิ้องถิิ่น
3. สิ่งเสริมและประชาสัมพิันธ์ใหิ้บิุคลากริ
เขิ้า ใจและปฏิิบั ติิต ามคิ่านิิย มของกรมิ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเดนยุทธศาสตร์

ปัจจัยหลักแห่งความสาเรจ
และปฏิบัติติ ามค่านิิยมขององค์กร
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 8
1. มิีการจิัด ทำสมรรถนะหลิักและสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบิุคคลิ ประจำตำแหนิ่ง
และพัฒนาทรัพยากรบิุคคล 2. บิุคลากรในหนิ่วยงานยอมริับ
ใหิ้ตรงกับสมรรถนะประจํา ในระบบการประเมินสมรรถนะิ
ตำแหนิ่ง
การประเมินผลการปฏิบัติิงาน

ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 9
1. บุ ค ลากรในหนิ่วยง านมิีทิัศ นคติิที่ริักก าร
พัฒนาองค์กรให้เปิ็นองค์กริ เริียนรู้
2. มีแผนการจัดการความรู้
แหิ่งการเรียนรู้
3. ริูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพริ่องค์ิ
ความรู้
ประเดนยุทธศาสตร์ที่10
1 . มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นําให้กับ
การพัฒนาภาวะผูน้ ำใหิ้กับิ ข้าราชการที่ เหมาะสมและเปิดโอกาส ให้ิ
ข้าราชการ
ข้าราชการในหนิ่วยงานได้เขิ้ารับการอบรมอยิ่างิ
ทั่วถึง
2. ผูิ้บ งคิับบัญชาเหิ็นความสําคิัญและยิินดิีสิ่งิ
บิุคลากรในสิังกัดเขิ้ารับการอบรม

เป้าประสงค์
1. มีการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลิ
ภาครัฐแนวใหม่

2. มิีการปริับปริุงแผนยิุทธศาสตร์ การิ
พัฒนาทรัพยากรบิุคคลิสถ.
3. มีการประชาสัมพิันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบิุคคลิ
ภาครัฐแนวใหม่ใหิ้บิุคลากรในหนิ่วยงาน
1. หนิ่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ไดิ้รับิ
การรวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมิ
แล้วให้กิับบิุคลากรอื่นได้เริียนรูิ้ด้วย
1. มีการฝิึกอบรมที่เกิี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กิับข้าราชการ
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการิ
พัฒนาภาวะผูน้ ำให้กิับข้าราชการ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช

วิสัยทัศน์

แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล
ประเดนยุทธศาสตร์

มุ่งพิัฒนาเพื่อ “องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช เศรษฐกิจพอเพียง

ลือเลื่องวัฒนธรรม นาสู่ชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ลาเชียงสา
สดใส ชุมชนห่างไกลยาเสพติด”

พันธกิจ
ิ.1เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานิบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน
ิ.3ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ิ.4จัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภคิิบริโภคิิและการเกษตรที่ได้มาตรฐานิิ
จัดให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ที่ได้มาตรฐาน
ิ.5การพัฒนาระบบการเมืองการบริหารที่ได้มาตรฐาน
ิ.6สร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในเขติอบต
ิ.7การพัฒนาการศึกษาิศาสนาิวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้มาตรฐาน
ิ.8สร้างดุลยาภาพของทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ิ.9การบริหารราชการที่ดีิิโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและตาม
หลักธรรมาภิบาล
.10อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตําบลให้ได้มาตรฐาน

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชิีพ
2. การวางแผนอัตรากำลิงั และปริบั อิัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจิ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมิลู สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการปฏิิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาผู้บริิหารให้มภิี าวะผิู้นำ มีวิสิัยทัศน์ และพฤติกรรมของผิู้บริหารยิคุ ใหม่ทิี่ให้ความสำคัญกับิ
บุคลากรผิู้ปฏิบติั ิงานควบคู่ประสิทธิิภาพการปฏิิบติั ิงาน
5. การสิง่ เสริมคิณ
ุ ภาพชิีวิตของบิคุ ลากร
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพือ่ รักษาบุคลากรที่มีประสิิทธิภิ าพสูงไว้กับหนิ่วยงาน
7. การเสริมิ สร้างคุณธรรมิจริยธรรม ให้แก่บุคลากร
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง
9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแหิง่ การเรียนรู้
10. การพัฒนาภาวะผิู้นําให้กับขิา้ ราชการ

แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เป้าประสงค์
มิติที่ 1
1. การปรับปริงุ โครงสริา้ งและอัตรากําลัง
ความสอดคลิ้องิ ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจิบุ นั
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ระดับความสำเริ็จในการปริับปรุง
โครงสร้างและอิตั รากำลิัง

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลิัง อบต.
2. โครงการการวิเคราะหิส์ ภาพิ
กําลังคนและจัดทําคิณ
ุ ลิักษณะงานิ
เฉพาะตำแหน่ง

2. จัดทําแผนสร้างเสิ้นทางความกิา้ วหน้าให้ ระดับความสำเริ็จในการจิัดทำแผน
1. แผนงานการสริา้ งเสิ้นทาง
ชิัดเจนิิ(Career Path)
สร้างเสิน้ ทางความก้าวหนิ้า (Career ความก้าวหนิ้าิ(Career Path)
Path)
2. โครงการการให้ทุนิ การศึกษาแก่ิ
ข้าราชการ
3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลิัก
และสมรรถนะประจําตำแหน่งทีส่ อดคลิ้องิ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวิ
ใหม่

ระดับความสำเริ็จในการจิัดทํา
สมรรถนะหลิักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งทิี่สอดคลิ้องกับการบริหาริ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตริก์ ารพิฒ
ั นา
ทรัพยากรบุคคล

ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุง 1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
แผนยิทุ ธศาสตริ์การพัฒนาทรัพยากริ การพัฒนาทรัพยากรบิคุ คล สถ.
บุคคล
2. แผนงานการหาความต้องการในิ
การฝิึกอบรม

ผู้รับผดิ ชอบ
งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

1. โครงการจิัดทำสมรรถนะหลิักและ งานการเจิา้ หน้าที่
สมรรถนะประจำตําแหน่งที่ิ
สำนักงานปลิดั
สอดคลิ้องกับการบริิหารทรัพยากริ
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

การตดิ ตามผล
1. การประชิุมเพือ่ ติดิ ตามผล
ในระดับติ่างๆ
2. การประสานงานกับิ
หน่วยงานทิี่เกี่ยวข้องเพื่อิ
รับทราบผลการดำเนินการิ
หริือปิัญหาต่างๆ
1. การประชิุมเพือ่ ติดิ ตามผล
การดำเนินการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลิ
จากหน่วยงานทิี่เกี่ยวข้องทั้งิ
ในกรมและหน่วยงานิ
ภายนอก
1. การประชิุมเพือ่ ติดิ ตาม
ความก้าวหนิ้าของการิ
ดําเนินการ
2. การประเมินผลการจิดั ทํา
สมรรถนะ
1. การประชิุมเพือ่ ติดิ ตาม
ความก้าวหนิ้าของการิ
ดำเนินการ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์

5. ประชาสิัมพันธิ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาคริัฐแนวใหม่ให้ิ
บุคลากรในหนิ่วยงาน
6. มีการฝิึกอบรมที่เกี่ยวกับการพิฒ
ั นา
ภาวะผิู้นําให้กับขิา้ ราชการ
7. การสิง่ บุคลากรเข้ารับการฝิกึ อบรมการ
พัฒนาภาวะผิู้นำให้กบั ข้าราชการ
มิติที่ 2
1. จัดทําฐานข้อมิลู บุคลากรให้ถกู ต้องเป็น
ประสิิทธิภาพิ ปัจจุบัน
ของการบริหิ าริ
ทรัพยากริ
บุคคล
2. จัดทําฐานข้อมิลู สารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการปฏิิบติั ิงานด้านบริิหาริ
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ
3. แผนงานการสิง่ เสริมให้นำความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใชิ้ในการิ
ปฏิบัตงิิ าน
4. แผนงานการประเมินประสิทิ ธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร
ระดับความสำเริ็จของการประชา 1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
สิัมพันธิ์และการจิดั อบรมการบริหาริ บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
2. โครงการอบรมการบริหาริ
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
มีการฝิึกอบรมที่เกี่ยวกิับการพัฒนา
1. แผนการสร้างหลักสิูตรการพัฒนา
ภาวะผิู้นําให้กับข้าราชการิอย่างน้อย ภาวะผิู้นําให้กับขิา้ ราชการ
1 โครงการ

ผู้รับผดิ ชอบ

การตดิ ตามผล

งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

1. การประเมินผลโครงการ
2. การทดสอบความรู้หลิังิ
การอบรมสิัมมนา

งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

1. การนําหลิักสิตู รไปใช้
ฝิึกอบรม
2. การพัฒนาหลิักสิตู ร
หลิงั จากการนำไปใช้
1. จํานวนผูเิ้ข้าริับการอบรม
2. จํานวนผูผิ้ ิ่านการอบรม
1. การประชิุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เชิ่น กลุมิ่ งาน/ฝ่าย
ในกองการเจ้าหน้าที่ บริษัทที่
ปรึกษา
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ
1. การประชิุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
2. การประเมินผลและพัฒนาิ
ระบบ

ร้อยละของผูผ้ ิ่านการฝิึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผิู้นํา
ระดับความสำเริ็จในการจิัดทํา
ฐานขิ้อมูลบุคลากร

1. แผนการสิง่ บุคลากรเข้ารับการ
อบรม
1. โครงการจิัดทําฐานขิ้อมิลู บุคลากร
กรมสิง่ เสริมิ การปกครองท้องถิ่น

งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด
งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ดิร้ บิั
การจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพือ่ สนับสนุนิ
การปฏิิบัติงานด้านการบริหาริ
ทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานจัดทำฐานขิ้อมูลสารสน- งานการเจิา้ หน้าที่
เทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบิ ัติงานดิา้ นิ สำนักงานปลิดั
การบริิหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานเผยแพร่ขอ้ มิลู ข่าวสาริ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านิ
ชิ่อง ทางที่หลากหลาย เช่น การิ
โทรศัพท์แจ้งขิ้อมูลข่าวสาร การสิง่

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ
ข้อความเพื่อแจ้งขิ้อ มูลที่จําเป็น
เริง่ ด่วนิการจิดั ทําวารสารข่าวการิ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่ิ
ข้อมูลผิ่านทางเว็บไซด์

3. โครงการจิัดทําคูมิ่ ือการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการ สถ.
3. มีการสรรหาและบรรจิุแต่งตัง้ ที่
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้ริับการสรรหา 1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ
สอดคลิ้องกับการบริิหารทรัพยากรบุคคลิ และบรรจิุแต่งตัง้ ทีส่ อดคลิ้องกับการิ แต่งตั้งทิี่สอดคลิ้องกับการบริิหาริ
แนวใหม่ิโดยคํา นึงถึงวัฒนธรรมความคิดิ บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ิโดยิ ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ิโดยิ
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดิ ของิ
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดิ ของิ
ของบุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
มิติที่ 3
1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกิับความรู้ ทิักษะ ร้อยละความสำเริจ็ ของการจัดทํา
1. โครงการจิัดทำสมรรถนะประจํา
ประสิิทธิผิ ลของิ สมรรถนะในการทํางาน
สมรรถนะประจำตําแหน่ง
ตําแหน่ง
การบริิหาริ
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลิุ่มิ
ทรัพยากริ
งาน (Job Family)
บุคคล
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการิ
บริหารงานบุคคลของสำนักงานิ
ท้องถิน่ จังหวิัด
4. โครงการนิเทศงานการบริหาริ
งานบุคคลของสำนักงานทิ้องถิ่นิ
จังหวิัดิสำนักงานทิ้องถิน่ อําเภอ
2. การสร้างและปริับกระบวนทัศน์
ระดับความสำเริ็จในการสร้างและ
1. โครงการสร้างและปรับเปลิี่ยน
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรให้ิ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนิ์ค่านิิยมิ
กระบวนทัศนิ์วฒ
ั นธรรมในการิ
สอดคลิ้องกับการบริิหารราชการแนวใหม่ิ และวัฒนธรรมในการทํางานให้ิ
ทำงานของบุคลากรให้สอดคลิ้องกับิ
การบริิหารราชการแนวใหม่และิ
และเหมาะสมกับภารกิจ
เหมาะสมกับภารกิจ
เหมาะสมกับภารกิจ

ผู้รับผดิ ชอบ

การตดิ ตามผล

งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

1. การประชิุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการิ
ดําเนินการ
2. การสิัมภาษณิ์ความ
คิดเห็นของผิู้ที่เกี่ยวขิ้องเพื่อิ
เก็บรวบรวมข้อมูล
3. การนิเทศงาน

งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

1. การจิดั โครงการฝิึกอบรม
ให้แก่บุคลากร
2. การสิง่ บุคลากรไปอบรมิ
กับหน่วยงานอืน่ ๆ
3. การประชิมุ เพือ่ ติดตามผล

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
3. การพัฒนาความรู้และทักษะดิา้ นิIT ของ ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 1. โครงการฝิึกอบรมทักษะด้าน IT
บุคลากรกองการเจ้าหน้าทิี่อย่างเป็นระบบิ ทีไ่ ดิ้รับการพัฒนาความรู้และทักษะิ แก่บุคลากริกองการเจ้าหน้าที่
และต่อเนื่อง
ด้านิIT

ผู้รับผดิ ชอบ
งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิดั

4. การพัฒนาผูบิ้ ริหารให้มภี าวะผิู้นํา มี
วิสัยทัศนิ์อย่างเป็นระบบและติ่อเนือ่ ง

ร้อยละของผิู้บริหารที่ไดิร้ ับการพิฒ
ั นา 1. โครงการพัฒนาผิู้บริหารใหิม้ ีภาวะ งานการเจิา้ หน้าที่
ผิู้นํา มีวิสยั ทัศน์
สำนักงานปลิดั
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตามิ
หลิักสิตู รนายอำเภอ หลิักสูตรนักิ
ปกครองระดับสิูง ฯลฯ

5. จัดให้มริี ะบบการสอนงาน
(Coaching) เพื่อพิัฒนาภาวะผิู้นำและิ
ผิู้ปฏิบัตงิิ านควบคู่กันไป

จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าทีทิ่ ี่
ได้ริับการสอนงาน

1. แผนงานการสริา้ งระบบการสอน
งานในหน่วยงาน (Coaching)

งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มสิี มรรถนะิ ร้อยละของบุคลากรที่มสิี มรรถนะสิงู ที่ิ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีิ
งานการเจิา้ หน้าที่ิ
สิูง เชิ่น Talent Management
กรมฯิสามารถรักษาไวิไ้ ด้
สมรรถนะสิูง (Talent Management) สำนักงานปลิดั
2. โครงการสิง่ ข้าราชการเข้าศึกษาิ
อบรมในหลิกั สิูตรของสถาบันิ
หน่วยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตามิ
ประเมินิ ผลการปฏิบัตงิิ านของิ
ข้าราชการบรรจิุใหม่และรับโอน
7. หน่วยงานมีแผนการจิดั การความรู้
ระดับความสำเร็จของจิดั ทำแผนการิ 1. แผนการจิัดการความรู้
งานการเจิา้ หน้าที่
จัดการความรู้ิ

การตดิ ตามผล
1. การประเมินผลโครงการ
ฝิึกอบรม
2. การทดสอบสมรรถนะของิ
บุคลากรหลิงั จากเสร็จสิิ้นการิ
ฝิึกอบรม
1. การประเมินผลผิู้บริหารที่
ได้รบการฝิึกอบรมเพื่อพิัฒนาิ
วิสัยทัศน์ิ
2. การประชิุมเพือ่ ติดิ ตาม
ความก้าวหนิ้าของการดำเนินิ
โครงการ
1. การติดิ ตามประเมินิ ผล
การสอนงาน
2. การปรับปริงุ และพัฒนาิ
ระบบการสอนงาน
1. การประเมินผลโครงการ
2. การประเมินผลกลุ่ม
เป้าหมาย

1. การประชิุมเพือ่ ติดิ ตามิ
ความก้าวหนิ้าของการิ
ดําเนินการ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
8. องค์ความริู้ทกี่ ระจัดกระจายอยูไ่ ดิร้ ับการ จํานวนองค์ความริู้ทไี่ ด้ริับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้
รวบรวม
ในองค์กร

9. มีการเผยแพร่องค์ความริู้ทไี่ ดิ้รวบ รวมิ
แล้วให้กบั บุคลากรอื่นไดิเ้ ริียนรู้ดวิ้ ย
มิติที่ 4
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปริง่ ใสในการ
ความพร้อมรับิ ปฏิบัตงิิ าน
ผิิดดิ้านการิ
บริหาริ
ทรัพยากรบุคคล

ระดับความสำเริ็จของการเผยแพร่ิ
องค์ความรู้ิ
ระดับความสำเริ็จในการจิัดทํา
กระบวนงานในการบริหิ ารทรัพยากริ
บุคคลให้มีความโปร่งใส

ผู้รับผดิ ชอบ
สำนักงานปลิัด

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้

งานการเจิา้ หน้าที่ิ
สำนักงานปลิัด
1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
งานการเจิา้ หน้าที่
ความโปริง่ ใสในการบริิหารงานบุคคล สำนักงานปลิัด
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระติุ้นให้ิ
ภาคประชาชน/องค์กรปกครองสิว่ นิ
ท้องถิน่ แจ้งเบาะแสเฝิา้ ระวังทุจริติ ิ
และประพฤติมิชอบ
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองสิ่วนิ
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝิา้ ระวังิ
ทุจริตฯ

2. มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐานิ
จริิยธรรมของบุคลากรกรมสิง่ เสริมิ การิ
ปกครองท้องถิ่น

ระดับความสำเริ็จในการจิัดทํา
1. แผนงานการจัดทํามาตรฐานิ
มาตรฐานจริิยธรรมของบุคลากรกรมิ จริยิ ธรรมของบุคลากรกรมสิง่ เสริมิ ิ
สิง่ เสริมการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและประชาสมพันธิ์ใหิบ้ คุ ลากร
เข้าใจและปฏิบัตติิ ามค่านิยมของกรมิ
สิง่ เสริมการปกครองทิ้องถิ่น

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติิตามค่านิยมของกรมสิง่ เสริมิ ิ
การปกครองท้องถิ่น

งานการเจิา้ หน้าที่ิ
สำนักงานปลิัด

1. โครงการสิง่ เสริมิ และ
งานการเจิา้ หน้าที่
ประชาสมพันธิ์ให้บุคลากรเข้าใจและิ สำนักงานปลิดั
ปฏิบัติิตามค่านิยมของกรมสิง่ เสริมิ ิ
การปกครองท้องถิ่น

การตดิ ตามผล
1. การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆิที่ิ
เกี่ยวข้อง
1. แบบประเมินิ ผลการิ
เริียนรู้
1. การประเมินและปรับปริุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการิ
บริหารงานบุคคล
2. การประเมินผลโครงการ

1. การประเมินและปรับปริุงิ
มาตรฐานจริิยธรรมของิ
บุคลากรกรมสิง่ เสริมการิ
ปกครองท้องถิ่น
1. การประเมินผลโครงการ
สิง่ เสริมและประชาสัมพันธ์ให้ิ
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรมสิง่ เสริมิ ิ
การปกครองท้องถิ่น

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
มิติที่ 5
คุณภาพชิีวิตและ
ความสมดุล
ระหว่างชิีวิตกับิ
การทำงาน

เป้าประสงค์
1. การจิดั ทําแผนการจิดั สวัสดิการของิ
บุคลากรใหิส้ อดคลิ้องกับความติอ้ งการของ
บุ2.คลากร
มีการประเมิ
ผลเป็
นระยะ
การสิรวมทั
ง่ เสริมิ ้งและสนั
บสนุนนให้
นําหลิ
ัก
อย่
า
งสม่
า
ํ
เสมอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชิ้ในการิ
ทํางานและดำรงชิีวิต

ตัวชี้วัด
ระดับความสำเริ็จในการจิัดทําแผนิ
สวัสดิิการของบุคลากรกรมสิง่ เสริมิ การ
ปกครองท้
องถิ่น ็จในการสิง่ เสริมิ และ
ระดับความสำเริ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาิ
ใชิ้ในการทำงานและดำรงชิีวิต

แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผดิ ชอบ
1. โครงการจิัดทําแผนสวิสั ดิการิ งานการเจิา้ หน้าที่ิสำนักงานปลิัด
บุคลากริกรมสิง่ เสริมิ การปกครอง
ท้1.องถิ
่น
โครงการสิ
ง่ เสริมิ สนับสนุนให้นํา งานการเจิา้ หน้าที่
หลิักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ิ สำนักงานปลิดั
ในการทำงานและดํารงชิีวิต

3. การพัฒนาคิณ
ุ ภาพชิีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร

ระดับความสำเริ็จในการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชิีวิตและ
คุณภาพชิีวิตและสร้างแรงจูงใจในการิ สร้างแรงจูงใจในการทํางานของิ
ทำงานของบุคลากร
บุคลากร

งานการเจิา้ หน้าที่
สำนักงานปลิัด

การตดิ ตามผล
1. การประเมินผลและพัฒนาิ
แผนสวิสั ดิการกรมสิง่ เสริมการ
ปกครองท้
องถิน่นผลโครงการ
1. การประเมิ
สิง่ เสริมสนับสนุนให้นำหลิักิ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาิ
ใชิ้ในการทำงานและิ
ดํารงชิีวิต
1. การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชิีวิตและสร้างิ
แรงจูงใจในการทํางานของิ
บุคลากร

ประเดนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด และแผนงาน/โครงการ
มิติที่
1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

ประเดนยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 การปริับปรุงโครงสร้างและอิตั ราิกำลิงั ให้เหมาะสม
กับขิ้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1.2 จัดทําแผนสร้างเสิ้นทางความก้าวหนิ้าิ(Career
Path) ให้ชิัดเจน
2.1 จัดทำรายละเอิยี ดของสมรรถนะหลิักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง ที่สอดคลิ้องกับการบริหารทรัพยากริ
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2 ปรับปริงุ แผนยุทธศาสตริ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถ.
2.3 ประชาสมพันธิ์และจิดั อบรมสิัมมนาการบริหิ าร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ิให้บุคลากรในหน่วยงาน

1.1.1 ระดิับความสำเริ็จในการปรับปริงุ โครงสร้างและ
อัตรากําลิัง
1.2.1 ระดิับความสำเริ็จในการจิดั ทําแผนสร้างเสิ้นทางิ
ความก้าวหนิ้า
2.1.1 ระดิับความสำเริ็จในการจิดั ทําสมรรถนะหลิักและ
สมรรถนะประจำตําแหน่งทิี่สอดคลิ้องกับการบริหาริ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2.1 ระดิับของความสำเร็จในการปริับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบิคุ คล สถ.
2.3.1 ระดิับความสำเริ็จของการประชาสัมพันธ์และการจิัด
อบรมการบริหารทรัพยากรบิคุ คลแนวใหม่

3.1 มีการฝิึกอบรมที่เกียิ่ วกับการพัฒนาภาวะผิู้นำให้กับ
ข้าราชการ

3.1.1 มีการฝิึกอบรมที่เกี่ยวกิับการพัฒนาภาวะผิู้นําให้กับ
ข้าราชการ อย่างนิ้อยิ1 โครงการ

3.2 มีการสิง่ บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผิู้นำให้กบั ข้าราชการ

3.2.1 ร้อยละของผูผ้ ิ่านการฝิึกอบรมการพัฒนาภาวะผิู้นํา

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชิีพ

1.1 จิดั ทําฐานขิ้อมูลบิคุ ลากรให้ถกิู ต้องเป็นปัจจุบัน

1.1.1 ระดิับความสำเริ็จในการจิดั ฐานข้อมูลบุคลากร

2. การพัฒนาระบบฐานขิ้อมิลู สารสนเทศเพื่อิ
สนับสนุนการปฏิิบติั ิงานด้านการบริหาริ
ทรัพยากรบุคคล
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชิีพ

2.1 จิดั ทําฐานขิ้อมูลสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการิ
ปฏิบัตงิิ านด้านการบริหิ ารทรัพยากรบุคคล

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชิีพ

2 . การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง

3. การพัฒนาภาวะผิู้นำให้กับขิา้ ราชการ

2. ประสทิ ธิภาพของการ
บริหารทรพั ยากรบุคคล

3. ประสทิ ธิภาพของการ
บริหารทรพั ยากรบุคคล

2. การวางแผนอิตั รากำลิงั และปริบั อิัตรากําลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ไดิ้รับการจิัดทําเป็นิ
ฐานขิ้อมูลเพือ่ สนับสนุนการปฏิบติั ิงานด้านการบริหาริ
ทรัพยากรบุคคล
1.1 จิดั ทํารายละเอียดเกียิ่ วกับความรู้ ทิักษะิสมรรถนะ 1.1.1 ร้อยละความสำเริ็จของการจิัดทำสมรรถนะประจํา
ในการทํางาน
ตําแหน่ง
2.1 การสร้างและปรับกระบวนทิัศน์ วัฒนธรรมในการ
2.1.1 ระดิับความสำเริ็จในการสร้างและปรับเปลิี่ยนกระบวน
ทำงานของบุคลากรให้สอดคลิ้องกับการบริหารราชการแนวิ ทัศน์ ค่านิิยมิและวัฒนธรรมในการทำงานให้เหมาะสมกับิ
ใหม่และเหมาะสมกับภารกิจิ
ภารกิจ

3. การพัฒนาระบบฐานขิ้อมิลู สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิิบติั งิ านด้านการบริหาริ
ทรัพยากรบุคคล

3.1 การพัฒนาความรู้ิและทักษะด้าน IT ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าทีท่ ิี่ได้ริับการ
พัฒนาความรู้และทักษะดิ้าน IT

4. การพัฒนาผูบิ้ ริหารให้มภี าวะผูน้ ํา มีวิสิัยทัศน์
และพฤติกรรมของผิู้บริหารยุคใหม่ทใี่ ห้ิ
ความสำคิญ
ั กับบุคลากรควบคูไิ่ ปกิบั ประสิิทธิภาพิ
ของงาน

4.1 การพัฒนาผูบ้ ริหารใหิม้ ีภาวะผิู้นํา มีวิสิัยทัศน์ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง

4.1.1 ร้อยละของผิู้บริหารทีไิ่ ดิร้ บิั การพัฒนา

4.2 จิดั ให้มรี ะบบการสอนงานิ(Coaching) เพื่อพิัฒนา
ภาวะผิู้นําและผิู้ปฏิบติั ิงานควบคู่กนิั ไป
5.1 มีระบบการริักษาบิคุ ลากรที่มสิี มรรถนะสิูง เชิ่น
Talent Management
6.1 หนิ่วยงานมีแผน การจิัดการความรู้

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจิา้ หน้าทีท่ ิี่ได้รบิั การสอนงาน

6.2 องค์ความริู้ทกี่ ระจัดกระจายอยู่ไดิ้รบิั การรวบรวม

6.2.1 จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รบิั การรวบรวม

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความริู้ทไี่ ดิร้ วบรวมแลิ้วให้กับ
บุคลากรอืน่ ได้เรียนรูดิ้ ้วย
1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิิบติั ิงาน

6.3.1 ระดิับความสำเริ็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพือ่ รักษา
บุคลากรที่มปี ระสิทิ ธิภาพสิงู ไว้
6. พิัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแหิง่ การเรียนรู้

4. ความพร้อมรับผดิ ด้าน
การบริหารทรัพยากรบคุ คล

1. เสริมสร้างคิณ
ุ ธรรมและจริิยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมสิง่ เสริมการปกครองท้องถิ่น

5. คุณภาพชีวติ และความ
สมดลุ ระหว่างชีวติ กับการ
ทางาน

1. การสิง่ เสริมคุณภาพชิีวิตของข้าราชการ

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มสิี มรรถนะสิงู ทีก่ รมฯสามารถ
รักษาไว้ได้
6.1.1 ระดับความสำเริจ็ ของจัดทํา แผนการจัดการความรู้

1.1.1 ระดิับความสำเริ็จในการจิดั ทำกระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
1.2 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
1.2.1 ระดิับความสำเริ็จในการจิดั ทํามาตรฐานจริยธรรมของ
จริยธรรมของบุคลากรกรมสิง่ เสริมการปกครองทิอ้ งถิ่น
บุคลากรกรมสิง่ เสริมการปกครองท้องถิ่น
1.3 สิง่ เสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิิบัติตามค่านิยมของ
ปฏิบัติิตามค่านิยมของกรมสิง่ เสริมิ การปกครองท้องถิ่น
กรมสิง่ เสริมิ การปกครองท้องถิ่น
1.1 การจิัดทําแผนการจิดั สวิสั ดิการของบุคลากรให้
1.1.1 ระดิับความสำเริ็จในการจิดั ทําแผนสวิสั ดิการของ
สอดคลิ้องกับความติ้องการของบิุคลากร รวมทั้งมีการิ
บุคลากรกรมสิง่ เสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเมิ
นิ ผลเป็
นมิ ระยะอยิ
1.2 การสิ
ง่ เสริ
และสนัา่ บงสม่
สนุนําเสมอ
ใหิน้ ําหลิักปรัชญาเศรษฐกิจิ 1.2.1 ระดิับความสำเริ็จในการสงเสริมและสนับสนุนปรัชญาิ
พอเพียงมาใชิ้ในการทํางานและดำรงชิีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชิ้ในการทำงานและดํารงชิีวิต
1.3 การพัฒนาคุณภาพชิีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
1.3.1 ระดิับความสำเริ็จในการพิฒ
ั นาคุณภาพชิีวิตและสร้าง
ทํางานของบุคลากร
แรงจูงใจในการทำงาน

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช
เรื่องิินโยบายิกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลิ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช
--------------------------------องค์การบริหารส่วนตําบลิเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้านิเพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงิิซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดํา เนินการในหลายด้านิโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลิ
เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ิและถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ให้ประสบความสําเร็จิและถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําเร็จลุล่วง
ิประสงค์ที่วางเอาไว้ไปได้ด้วยดีิตามวัตถุ
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล สะแกราช เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยิประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลิขององค์การบริหารส่วนตําบลิมีการทํางานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องิจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตราิ
ยิแห่ง วรรคท้า ิ25 ิ และมาตรา ิ15
. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นิพศิ2542 .ประกาศนโยบายการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลิขององค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศิิิณิิวันที่ิิิ29 เดือนิตุลาคม พศ.2564

ิ

ิิิิ( นายสมบูรณ์ิิทูลบุญลินทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช

