นโยบาย กลยุทธการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

งานบริหารงานบุคคล
โทร. 054-833664

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บททั่วไป
 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคกลยุทธ
ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
บทที่ 2 การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
 มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)
- มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
- มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
- และหลักเกณฑการพัฒนา
บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แตงตั้งคณะทํางาน
 ประชุมคณะทํางาน
 กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
 การดําเนินงานตามขั้นตอน
- วิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์
* ดานกระบวนงาน
* ดานบุคลากร
* ดานทรัพยากร
* ดานลูกคา /ผูรับบริการ (หนวยงาน/ประชาชน)
- วิเคราะห SWOT
- วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร
- ปจจัยแหงความสําเร็จ
- จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ภาคผนวก

4
6
6
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7
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8
9
9
9
10
10
10
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13
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16
30
34
45

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบล เป นหน วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส งเสริมทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งในทุกดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจ
ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจให
ประสบความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว
เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุ คคลเป นไปอยางมีระบบและตอเนื่อง องคการบริหาร
สวนตําบลวังทรายคํา ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลวัง
ทรายคําขึ้น โดยไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก
1.ความสอดคลองเชิงกลยุทธ
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอด
รั บ กั บ วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลวั ง ทรายคํ า มี แ ผนกลยุ ท ธ ก าร
บริหารงานทรัพยากรบุ คคลที่ สามารถตอบสนองทิ ศทางการบริหารงานของกรมส งเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดอยางเหมาะสมและมีป ระสิ ทธิภาพ จึงไดดําเนิ นการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
และประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ไดรับ การจัดทํา เพื่อเปาหมายสําคัญ ในการผลักดั น พัฒนาทรัพยากรบุ คคลเพื่ อ “เป นองคการบริหาร
สวนตําบลที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลไดอยางยั่งยืน”
คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

บทที่ 1

บททั่วไป

วิสั ยทัศน พั นธกิ จ ประเด็ นยุ ทธศาสตร เป าประสงคและกลยุท ธ ขององคการบริห ารสวนตํ าบลวั ง
ทรายคํา
 วิสัยทัศน
มุงพัฒนาเพื่อ “เปนองคกรการพัฒนาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และมุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน”
 พันธกิจ
1 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
2 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับระดับจังหวัดและกรม
สงเสริ มการปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมี
สวนรวมจากภาคีเครือขาย
3 บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทองถิ่นใหทํางานอยางมืออาชีพ
4 สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตํ าบลวังทรายคําใหสามารถสง
มอบบริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน

ดังนี้

 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ยุทธศาสตรการพัฒ นาท องถิ่นประกอบดวย 3 ยุท ธศาสตร 8 เปาประสงค และ 14 กลยุท ธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลวังทราย
คํา ใหมีสมรรถนะสูง
เปาประสงค
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ
1. ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิด
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ
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 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาตําบล
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
การเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งบประมาณ การเงิน การคลังใหสามารถพึ่งพา
ตนเอง
3. บุคลากรของ อบต. มีศักยภาพในการ
3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให
ปฏิบัติงาน
สามารถสงมอบบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปาประสงค
กลยุทธ
1. อบต. สามารถใชภาคีเครือขายใหเขารวมเปน 1.1 สรางกลไกใหภาคีเครือขายการพัฒนาเขามา
หุนสวนการพัฒนาตําบลวังทรายคํา
มีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ อบต.
1.2 เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร
อบต. และการสรางและใชภาคีเครือขาย
2. อบต. ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน
2.1 เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงผลงานที่โดด
เดนของ อบต.

บทที
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกลาว
ประกอบดวย
มิติที่ 1
ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4
ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้
1) มี น โยบาย แผนงานและมาตรการด านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ งมี ความ
สอดคลองและสนับสนุนให อบต. บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2) มี ก ารวางแผนและบริ ห ารกํ า ลั ง คนทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ กล า วคื อ
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวน
ราชการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว
3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริ หารทรัพ ยากรบุ คคลเพื่ อ
ดึงดู ด ให ได มาพั ฒ นาและรักษาไว ซึ่ งกลุ ม ข าราชการและผู ป ฏิ บั ติ งานที่มี ทัก ษะหรือ สมรรถนะสู ง ซึ่ ง
จําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management)
4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสรางความตอเนื่องใน
การบริหารราชการหรือ ไม นอกจากนี้ ยั งรวมถึ งการที่ ผู นํา ปฏิ บั ติ ตนเป นแบบอย างที่ ดี และสรา งแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational
Efficiency) หมายถึ ง กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส ว นราชการ (HR
Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานข อมู ล ดา นการบริหารทรัพ ยากรบุ ค คลที่ มี ความถู ก ต อง เที่ ย งตรง
ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง

3) สั ดส วนค า ใช จายสํ าหรับ กิจ กรรมและกระบวนการบริห ารทรั พยากรบุ คคลตอ
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 ารท รั พ ยากรบุ คคล (HRM Program
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการกอใหเกิดผลดังตอไปนี้
1) มี น โยบาย แผนงาน โครงการ หรื อ มาตรการในการรัก ษาไว ซึ่ ง ข าราชการและ
ผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ
2) ความพึ งพอใจของข า ราชการและบุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ งาน ต อ นโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
3) การสนั บสนุนให เกิ ดการเรียนรูและการพัฒ นาอย างตอเนื่ อง รวมทั้ งสงเสริม ให มี
การแบ ง ป น แลกเปลี่ ย นข อ มู ล และความรู (Development and Knowledge Management) เพื่ อ
พั ฒ นาข า ราชการและผู ป ฏิ บั ติ ง านให มี ทั ก ษะและสมรรถนะที่ จํ าเป น สํ าหรั บ การบรรลุ ภ ารกิ จ และ
เปาหมายของสวนราชการ
4) มี ระบบการบริห ารผลงาน (Performance Management) ที่ เนน ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตาง
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงาน
สวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ
 มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริห ารทรัพยากรบุ คคล หมายถึง การที่สวน
ราชการจะตอง
1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน
2) มี ความโปรงใสในทุ กกระบวนการของการบริห ารทรั พยากรบุ คคล ทั้ งนี้ จะต อ ง
กํ าหนดให ค วามพร อมรับ ผิ ดด านการบริหารทรัพ ยากรบุ ค คลแทรกอยู ในทุ กกิจ กรรมด านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง
การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข า ราชการและผู ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามพึ ง พอใจต อ สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมี การนําเทคโนโลยีการสื่ อสารเขามาใชในการบริ หาร
ราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยาง
เต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ
3) มี ก ารส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งฝ า ยบริ ห ารของส ว นราชการ กั บ
ขาราชการและบุ คลากรผู ป ฏิ บั ติ งาน และให ระหวางข าราชการ และผู ปฏิ บั ติงานด วยกั นเอง และให
กําลังคนมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่
จะชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงาน
ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลสอดคล อ งกั บ มิ ติ ใ นการประเมิ น ดั ง กล า วอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิผลหรือไม มากนอยเพี ยงใด หากยั งไมมี การดําเนิ นการตามมิ ติการประเมิ นดังกลาว หรือมี ใน
ระดับนอยแลว สวนราชการจะตองมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการ
ประเมิ นดั งกล าว และเป น การยกระดั บ ประสิท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ งานด านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ

บทที่ 3

ขั้นตอนจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ดังนี้

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แตงตั้งคณะทํางาน
เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูใน
องคก ร KM ตามคํ าสั่งองคการบริหารสวนตํ าบลวั งทรายคํ า ที่ 81/2561 เมื่อวั นที่ 27 กุ มภาพันธ
2561 ซึง่ คณะทํางานประกอบดวย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น โครงการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค จึ ง ขอแต ง ตั้ ง คณะทํ า งาน
ดําเนินการจัดการองคความรูในองคกร ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
กรรมการ
3. หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา กรรมการ
4. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
กรรมการ/และเลขาฯ
1.
2.
3.
4.

คณะทํางานมีหนาที่ดังนี้
ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน
พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ

2. ประชุมคณะทํางาน
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลวังทรายคํา ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล จึง
ไดมี การประชุ ม คณะทํ างาน เพื่ อทบทวนเปาหมาย แผนดํ าเนินการ การปฏิบัติ ตามแผน การติ ดตาม
ประเมิ นผลพรอมสรุป บทเรียนตาง ๆ ที่ ไดจ ากการดํ าเนิ นการตามแผนที่ ผ านมา เพื่ อสรางระบบงาน
ระบบการประเมินผล การสรรหา การสรางความกาวหนาในการทํางาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากร
และสรา งแรงจู งใจ ความผาสุก ความพึ งพอใจของบุ คลากร ซึ่ งจะเป น ป จจัย หนึ่ งที่ จะทํ า ให บ รรลุ ถึ ง
วิสัยทัศน พันธกิจ ตามที่ไดกําหนดไว
3. คณะทํางานฯ ได กําหนดขั้ นตอนในการจั ดทํ าแผนกลยุ ทธการบริหารทรัพยากรบุ คคล
ตามแนวทาง โดยมีขอสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร และศึกษาขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเกี่ยวของการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน
HR และการวิ เคราะห แ รงเสริ ม -แรงต านของแต ละประเด็ นยุ ท ธศาสตร ตามแผนกลยุ ทธ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหครอบคลุมการ
บรรลุเปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร
3.3 การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดา นการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค
3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
แผนงาน/โครงการรองรับ
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ การบริห ารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายก อบต.
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพื่อใหเกิด
การปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอ ๆ ไป
4. การดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว
4.1 คณะทํ างานฯ ได วิเคราะห ทิ ศทางการบริหารทรัพ ยากรบุคคลจากแผนพั ฒนา ซึ่ งได
กําหนดวิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถิ่นเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเปนกลไกในการพั ฒนาประเทศไดอย างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา ให เปน
องคกรที่มีสมรรถนะสูง จึ งทํ าให เห็ นทิ ศทางของการพั ฒนาที่จะตองมี การจัดระบบงานให มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความ
ตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของ อบต. การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เปน
องคก รแหงการเรียนรู โดยการนํ าการจัดการความรู (KM) มาใชในการพั ฒนาองคกร รวมถึงมีก ารนํ า
เทคโนโลยีมาใชสนับ สนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิท ธิภาพ ดังนั้นเพื่อใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
เป นองค กรที่ มีความสามารถตามวิ สั ยทั ศน ดังกลาว คณะทํ างานฯ ไดนํ าผลการศึกษาการระดมความ
คิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย และผูเกี่ยวของ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็น
ดังกลาวประกอบดวย
4.1.1 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตํ า บลท า โพธิ์ ในภายภาคหน า ของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (Stakeholder) ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่องคกรตองการใหเกิดขึ้นใน 1 – 3 ปขางหนา คืออะไร
1.1 ดานกระบวนงาน
1. นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรมบุคลากร
หรือความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได
2. มี ประมวลคําถาม-คํ าตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นป ญ หาเป นกรณี ศึกษา เพราะจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลวังทรายคําไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา
3. การออกระเบี ย บต อ งมี ห ลั ก เกณฑ ที่ ชั ด เจน วิ ธี ป ฏิ บั ติ ชั ด เจนไม ค ลุ ม เครื อ รวมถึ ง การอบรม ชี้ แ จงให
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเขาถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบียบนั้นๆ อยางแทจริง เพื่อที่จะ
ถายทอดใหกับผูปฏิบัติไดอยางแทจริงดวย
4. การออกระเบียบตองใหมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคดิ คนเดียว ใชหลักการมีสวนรวม
5. ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน
6. จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี
7. มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ
8. กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9. สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการที่ชัดเจน
10. ลดขั้นตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง
11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากขึ้น
12. สงเสริมใหพนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 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
บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับ หลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิ บัติงานใหแก
บุคคลอื่น ๆ ได
การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการตางๆ
เพิ่มขวัญ กําลังใจให แกบุคลากร ในการปฏิบั ติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ
เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดาน
บุ ค ลากรมี การให บ ริ การที่ ดี กั บผู ท่ี ม าติ ดต อ และเป นพี่เลี้ ยงให แ ก องค กรปกครองสวนทอ งถิ่ น ได อ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ
มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากร
มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM)
มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและทันสมัย
ใหทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทําใหการเขาถึงสารสนเทศทําไดงายและ
เทาเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM)
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ

1.4 ดานลูกคา/ผูร ับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร
 องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
1. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลวั งทรายคํ า ยึ ด หลั ก การบริ หารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี (ธรรมาภิ บ าล) ในการ
บริหารงาน
2. สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
3. บุ ค ลากรองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลวั ง ทรายคํ า มี ค วามรู ค วามเข า ใจ สามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ได อ ย า ง
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุมคา
4. สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ
5. องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จะตองดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด
6. มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรทองถิ่นใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาตําบลวังทรายคํา

7.
1.
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องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา รับฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดําเนินงาน
 ประชาชน
ประชาชนให ความสํ า คั ญ กั บ การมี ส วนรวม การสรางจิต สํ านึ ก และการเข า รวมในการดํ าเนิ นงาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มทางการเมื อ งมากขึ้ น ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านขององค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบล
วังทรายคํา ทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น
ประชาชนตระหนั ก ถึ ง การมี ส วนร ว มในการตรวจสอบการบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบล
วังทรายคํา
2. อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่งๆ ขึ้น

จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องคกรมีอยู
1. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่ในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน
2. การเปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับในบทบาทการสงเสริมความรูดานการปกครองทองถิ่น ใหแกประชาชน
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 เปนองคกรขนาดเล็กที่งายตอการปรับเปลี่ยน
3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายทั่วประเทศ

3. อะไรบางที่เปนสิ่งทาทายหรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง
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การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร
พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได
สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนาํ ในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน ของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
การสรางองคกรให “จิ๋วแตแจว” เชน การสรางบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีคุณภาพ
การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและการนําไปใช
ประโยชน
บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณท่เี ปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน
การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ ประสานประโยชน”
สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน
บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ไดรับ

4. อะไรที่หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผา นมาหรือทาน
คาดหวังใหหนวยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพื่อสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแกบุคลากร

10.
11.
12.
13.
14.

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

4.1.2 จากการวิ เคราะห จุดแข็ ง จุด อ อ น ประเด็ น ท าทาย ความคาดหวั งแล วจึ งได กํ าหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ประเด็นยุทธศาสตร
การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปน
เลิศ
การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ
การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
การพัฒนาศูนยชวยเหลือวิชาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู
การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ
การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลให ต รงกั บ สมรรถนะประจํ า
ตําแหนง
พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเปนใน
การเรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการทํางานเปนทีม
และการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ
พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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

ลําดับ
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ประเด็นยุทธศาสตร

สาธารณะ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่ท่ี
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
สรางสภาพแวดล อมตอการปฏิบั ติงาน จัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวก พั ฒนาระบบการ
ทํ างาน และบรรยากาศของการทํา งานแบบมี สวนรวม การทํา งานเป นทีม การทํ างาน
อยางมีความสุข และงานบรรลุผล
พั ฒ นาหนว ยงานให เป น องค ก รแห งการเรี ยนรู บริ ห ารจัดการความรู (KM) คลั งขอ มู ล
ความรูและนําเทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู
การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม
การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม

ประกอบกับขอมูลที่งานการเจาหนาที่ ไดดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร
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
บริหารราชการแนวใหม

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

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
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กําหนดใหความรู ความสามารถดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหนง
เปาประสงค
1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร
กองการเจาหนาที่อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

แรงตาน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนําไปใช
ในการปฏิบัติงาน
2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง
เพียงพอ
3. ตองพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก
สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมตามความตองการดาน ITของบุคลากร
2. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดอยางแทจริง
3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ.
4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช
ขอมูล
ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT
2. รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรบั การจัดทํา
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

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผูนําการพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนํา
และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ที่
จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําใหมี
คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม

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

ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา

3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผูนํา วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ
ผูบริหารอยางเปนรูปธรรม

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

2. จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับการ
สอนงาน

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

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. วางแผนใชงบประมาณเพื่อการสงเสริม
คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิต
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ
4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
เปาประสงค
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร
รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและ
ดํารงชีวิต

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

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทํางานและดํารงชีวิต

ประเด็ นยุ ทธศาสตร 6: การพั ฒนาระบบสร างแรงจู งใจเพื่ อรักษาบุ คลากรที่ มี ประสิ ทธิภาพสู งไว กั บ
หนวยงาน
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
อยากยายไปสูหนวยงานที่คาตอบแทนดีกวา

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

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ
ตอเนื่องชัดเจน
2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และ
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เปาประสงค
1. มีระบบการรักษาไวซ่งึ ขาราชการที่มีสมรรถนะ
สูง เชน Talent Management
2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไวได
2. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบสราง
แรงจูงใจในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตร 7: การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการในหนวยงาน
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. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เปนตน

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหาร
1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
สถ. และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลอง
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. จํานวนองคความรูที่ไดรบั การรวบรวม

2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการ
รวบรวม
3. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว
ใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรูดวย

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู

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

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

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ

สิ่งที่ตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อใหบุคลากรได
แสดงออกและกลาตัดสินใจ

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

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

สรุปปจจัยหลักแหงความสําเร็จเพื่อกําหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน
การสรางความก าวหนา ใน 2. จั ดทํ าแผนสรา งความก า วหน า (Career
Path) ใหชัดเจน
สายอาชีพ
3. มี ระบบสรา งแรงจู งใจในการทํ า งานเพื่ อ
สรางความกาวหนาในอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การวางแผนอั ต รากํ า ลั ง
แล ะป รั บ อั ตรากํ า ลั ง ให
เหมาะสมกับภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. เพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง ผูป ฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ
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 ระบ วนการสร า งและปรั บ
วั ฒ นธรรมการทํ างานของบุ คลากรให
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. จั ดทํ าแผนงาน/โครงการ เพื่ อสนั บสนุ น
และสงเสริ ม ตามความตองการด าน IT ของ
บุคลากร
6. ผูบ ริห ารต องให ความสํา คั ญ และผลั กดั น
ใหเกิดระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง
7. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศ
ใหครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ
8. การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กลางในด า นการ

เปาประสงค
1. จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล บุ ค คลให ถู ก ต อ ง
เปนปจจุบัน
2. ปรับ ปรุงโครงสรางและอัตรากํ าลัง
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน
3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา
(Career Path) ใหชัดเจน
4. จัดทํ ารายละเอียดเกี่ ยวกั บ ความรู
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน
1 . ส ร า งแ ล ะป รั บ ก ระ บ วน ทั ศ น
วัฒ นธรรมในการทํ างานของบุ ค ลากร
ให ส อดคล อ งกั บ การบริ ห ารราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม โดย
คํ านึ งถึ งวั ฒ น ธรรม ความ คิ ด ขอ ง
บุคลากร
1. พั ฒ นาความรู ด า นทั ก ษะ IT ของ
บุ ค ลากรกองการเจ า หน าที่ อย า งเป น
ระบบและตอเนื่อง
2. จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
สนั บสนุ น การปฏิ บั ติ ง านด า นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พั ฒ นาผู บ ริ ห ารให มี ภ าวะ
ผู นํ า มี วิ สั ย ทั ศ น แ ล ะ
พฤติกรรมของผูบ ริหารยุค
ใหม ที่ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของบุคลากร

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
บริหารงานบุ คคล เพื่ อสะดวกในการเรียกใช
ขอมูล
1. จั ดใหมี ระบบการประเมินผล การพัฒ นา
ภาวะผู นํ า วิ สั ย ทั ศ น อย า งเป น ระบบและ
ตอเนื่อง
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน
(Coaching) เพื่ อเป น แนวทางในการพั ฒ นา
ภาวะผูนํา และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency
ที่จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนํา
ใหมีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม
5. มี ระบบการประเมิ นผลผูบ ริหารที่เขารั บ
การฝ ก อบรมว า มี ศั ก ยภาพเพิ่ มมากขึ้ น
เพียงใด
6. มี ระบบการประเมิ นผู บ ริหาร โดยให ผู ที่
เกี่ ย วข อ ง เช น ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อน
รวมงาน เปนผูประเมิน
1. วางแผนงานใชงบประมาณเพื่อการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพ
2. สร า งค า นิ ย มให ข า ราชการโดยนํ า หลั ก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช เป น แนว
ทางการดํารงชีวิต
3. สํารวจความพึ งพอใจ/ความต องการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ
4. จัดทําแผนสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยาง
สม่ําเสมอ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. กํ าหนดใหป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป น
นโยบายเน นหนั ก ให นํ า ไปปฏิ บั ติ อ ย า งเป น
รูปธรรม
7. คณะทํางานดานสวัสดิการขาราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุ กฝาย เช น ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารสํานัก/กอง ทองถิ่นจังหวัด

เปาประสงค
1. การพั ฒ นาผูบ ริห ารให มีภ าวะผูนํ า
มี วิ สั ย ทั ศ น อ ย างเป น ระบ บ แ ล ะ
ตอเนื่อง
2 . จั ด ทํ าม าตรฐานก ารสอ นงาน
(Coaching) เพื่ อพัฒนาภาวะผูนําและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ
บุ คลกรใหสอดคลองกั บความต องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสม่ําเสมอ
2. การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให นํ า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทํางานและดํารงชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การพั ฒ น าระ บ บ ส ร า ง
แ ร ง จู ง ใ จ เพื่ อ รั ก ษ า
บุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สูงไวกับหนวยงาน

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
1. มี ก ารจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั งที่ ต อ เนื่ อ ง
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. มี การจั ดงบประมาณและสร างแรงจูงใจ
อื่ น เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารให มี ความเหมาะสม
เทาเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพั ฒ นาความรู ให ตรง
กั บ สายงานและการบริหารงานภาครั ฐแนว
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
บุคคลในการทํางาน
การเสริมสรางคุณธรรม
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการ
จริยธรรมใหแกพนักงาน
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
4 . ป รั บ ป รุ ง แ ละพั ฒ น าโครงก ารด า น
คุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น
5. ส ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ ให บุ ค ลากร
เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมขององคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากร ประจําตําแหนง
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ ในระบบการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะประจําตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู

เปาประสงค
1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่
มีสมรรถนะสูง เชน Talent
Management
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม

1. มี การสรางมาตรฐานความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล
2. มี รายละเอี ย ดมาตรฐานจริ ยธรรม
ของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
3. ส ง เสริ ม และประชาสั ม พั นธ ใ ห
บุ คลากรเขาใจและปฏิ บัติตามคานิยม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. มี ก ารจั ด ทํ า ราย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
สมรรถนะหลั ก และสมรรถนะประจํ า
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
2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยู
เรียนรู
ไดรับการรวบรวม
2. มีแผนการจัดการความรู

ประเด็นยุทธศาสตร

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
เปาประสงค
3. รูป แบบที่ ห ลากหลายของการเผยแพร 3. มีการเผยแพรองคความรูที่ได
องคความรู
รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอื่นได
เรียนรูดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่10 1. มี ห ลั ก สู ต รการสร า งภาวะผู นํ า ให กั บ 1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ ข า ราชการที่ เหมาะสมและเป ด โอกาสให ภาวะผูนําใหกับขาราชการ
ขาราชการในหน วยงานไดเข ารับ การอบรม 2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
ขาราชการ
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ
อยางทั่วถึง
2. ผูบังคับบั ญชาเห็นความสําคัญ และยินดี
สงบุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

แบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร
มุงพัฒนาเพื่อ “เปนองคกรการพัฒนาที่มีการบริหารจัดการที่ดี
1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และมุง สูการพัฒนา 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนที่ยั่งยืน”
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
พันธกิจ
4. พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมที่ใหความสําคัญ
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. พัฒนา อบต.ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 5. การสงเสริมคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
ระดับจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย
6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน
7. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร
3. พัฒ นาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ 8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง
บุคลากร อปท. ใหสามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท.
10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ
ใหมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหมีศักยภาพ
ในการจัดบริการสาธารณะภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6. พัฒ นามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของ อปท. ใหมีประสิทธิภาพ
7. สงเสริมให อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณ ภาพ คนไดรับการ
พั ฒ นาในทุ ก มิ ติ ทั้ งทางรา งกาย จิ ตใจความรู ความสามารถทั กษะ
ประกอบอาชี พ และความมั่ น คงในการดํ า รงชี วิ ต เพื่ อ นํ า ไปสู ค วาม
เขมแข็งของครอบครัว
8.สงเสริมใหบุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช

มิติ
มิติที่ 1
ความ
สอดคลอง
เชิง
ยุทธศาสตร

แบบฟอรมรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ
แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง 1. แผนงานปรับปรุงโครงสราง งานบริหารงานบุคคล
1. การปรับปรุงโครงสรางและ
สํานักงานปลัด
โครงสรางและอัตรากําลัง
และอัตรากําลัง อบต.
อัตรากําลัง
2. โครงการการวิเคราะหสภาพ
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะ
งานเฉพาะตําแหนง
2. จัดทําแผนสรางเสนทาง
ความกาวหนาใหชัดเจน (Career
Path)

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสรางเสนทางความกาวหนา
(Career Path)

งานบริหารงานบุคคล
1. แผนงานการสรางเสนทาง
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. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
มาใชในการปฏิบัติงาน
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร
ระดับความสําเร็จของการประชา 1. โครงการประชาสัมพันธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
-สัมพันธและการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม
1. แผนการสรางหลักสูตรการ
มีการฝกอบรมที่เกีย่ วกับการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกบั ขาราชการ พัฒนาภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ
อยางนอย 1 โครงการ

ผูรับผิดชอบ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด
งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

7. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ

รอยละของผูผ านการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนํา

1. แผนการสงบุคลากรเขารับ
การอบรม

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

1. จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตอง
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานขอมูลบุคลากร

1. โครงการจัดทําฐานขอมูล
บุคลากร กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

รอยละของขอมูลสารสนเทศที่
ไดรับการจัดทําเปนฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานจัดทําฐานขอมูลสาร
สน-เทศเพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล

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

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผานชอง ทางที่
หลากหลาย เชน การโทรศัพท
แจงขอมูลขาวสาร การสง
ขอความเพื่อแจงขอ มูลที่จําเปน
เรงดวน การจัดทําวารสารขาว
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด
3. โครงการจัดทําคูมือการ
บริหาร งานบุคคลของ
ขาราชการ สถ.
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ 1. แผนงานการสรรหาและ
3. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
บรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับการ
สรรหาและบรรจุแตงตัง้ ที่
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
บุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม สอดคลองกับการบริหาร
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
ความคิดของบุคลากร
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ ของบุคลากร
บุคลากร
1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู รอยละความสําเร็จของการจัดทํา 1. โครงการจัดทําสมรรถนะ
มิติที่ 3
สมรรถนะประจําตําแหนง
ประจําตําแหนง
ประสิทธิผล ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห
ของการ
กลุมงาน (Job Family)
บริหาร
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทรัพยากร
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. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา
มีวสิ ัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

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

รอยละของผูบริหารที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนบุคลากรกองการ
5. จัดใหมีระบบการสอนงาน
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูนําและ เจาหนาที่ที่ไดรบั การสอนงาน
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป

ผูรับผิดชอบ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

1. โครงการพัฒนาผูบริหารใหมี งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน
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
ผูบริหารที่ไดรับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน
2. การประชุมเพื่อ
ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินโครงการ
1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน
2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสอนงาน

มิติ

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
6. มีระบบการรักษาบุคลากรทีม่ ี
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไวได
สมรรถนะสูง (Talent
สมรรถนะสูง เชน 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
1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใส
มิติที่ 4
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
ทรัพยากรบุคคลใหมีความ
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
คุณภาพชีวติ
และความ
สมดุล
ระหวางชีวิต
กับการ
ทํางาน

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
3. โครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน/องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ในการแจงเบาะแสเฝา
ระวังทุจริตฯ

ผูรับผิดชอบ

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร จริยธรรมของบุคลากรกรม
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สงเสริมการปกครองทองถิ่น

รอยละของบุคลากรที่เขาใจและ
3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม ปฏิบัติตามคานิยมของกรม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สงเสริมการปกครองทองถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
1. โครงการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ สํานักงานปลัด
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด
บุคลากร กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

ระดับความสําเร็จในการสงเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทํางานและ

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนให งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทํางานและ

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการ
ของ
บุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทํางานและดํารงชีวิต

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
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ดํารงชีวิต
ดํารงชีวิต
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากร

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานบริหารงานบุคคล
และสรางแรงจูงใจในการทํางาน สํานักงานปลัด
ของบุคลากร

การติดตามผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการทํางานและ
ดํารงชีวิต
1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสรางแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ
มิติที่
1. ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรา กําลังให
เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน
1.2 จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนา
(Career Path) ใหชัดเจน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา 2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจํา สมรรถนะประจําตําแหนง ที่สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม
ตําแหนง
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
2.3 ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
ใหบุคลากรในหนวยงาน
3. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 3.1 มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
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 มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
ใหกับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ

3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 3.2.1 รอยละของผูผ านการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ
ผูนํา
1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปน
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานขอมูลบุคลากร
ปจจุบนั
2.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการจัดทํา
เปนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร

3. ประสิทธิภาพของการ 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1.1 จัดทํารายละเอียดเกีย่ วกับความรู ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน

ตัวชี้วัด
1.1.1 รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหนง

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน 2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน
การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรมในการทํางานให
เหมาะสมกับภารกิจ
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT ของ
บุคลากรกองการเจาหนาที่ อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรบั
การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มี
วิสัยทัศนและพฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมที่ใหความสําคัญกับบุคลากรควบคูไป
กับประสิทธิภาพของงาน

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวสิ ัยทัศน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
พัฒนาภาวะผูนําและผูป ฏิบัติงานควบคูกันไป

4.1.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา

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

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรบั การ
สอนงาน
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
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวิต
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
ดํารงชีวติ
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และสรางแรงจูงใจในการทํางาน

ภาคผนวก

