ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
****************
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุ ม การดํ า เนิ น การในหลายด้ า น โดยเฉพาะการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
เป็นอี ก มิ ติห นึ่ง ที่ จ ะขาดการพั ฒ นาไม่ ไ ด้ และถือ เป็นกลไกสําคัญ ในการผลั ก ดันยุ ท ธศาสตร์ และพั นธกิ จ
ให้ประสบความสําเร็จ และถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับ การบริห ารบุคคลขององค์การบริห ารส่วนตําบล มี การทํางานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติร ะเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลประทัดบุ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
งานบริหารงานบุคคล
โทร. 0-4406-9718

คานา
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้ องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอีกมิติหนึ่ง
ที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสําเร็จ
และถื อ เป็ นปั จ จัย สํา คั ญ ที่ จ ะทํ าให้ ภารกิ จ ขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น สํ าเร็จ ลุ ล่ว งไปได้ ด้ว ย ดีต าม
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
เพื่อให้การบริห ารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วน
ตําบลประทั ดบุ ได้ จัดทํ าแผนกลยุ ท ธ์ก ารบริห ารทรัพยากรบุ คคลขององค์ก ารบริ ห ารส่ว นตําบลโดยได้
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด้าน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ได้แก่
๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์
พันธกิ จ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริห ารส่วนตําบลประทัดบุมีแผนกลยุทธ์ก ารบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
จัดทําเพื่อ เป้าหมายสําคัญ ในการผลัก ดัน พัฒ นาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์ก ารบริ ห ารส่วนตําบลที่ มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน”
คณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM
องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บททั่วไป
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ
บทที่ 2 การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)
- มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
- มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
และหลักเกณฑ์การพัฒนา
บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 แต่งตั้งคณะทํางาน
 ประชุมคณะทํางาน
 กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดําเนินงานตามขั้นตอน
- วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์
 ด้านกระบวนงาน
 ด้านบุคลากร
 ด้านทรัพยากร
 ด้านลูกค้า /ผู้รบั บริการ (หน่วยงาน/ประชาชน)
- วิเคราะห์ SWOT
- วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
- ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
- จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ภาคผนวก
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บทที่ 1
บททั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
 วิสัยทัศน์
“เกษตรอินทรีย์นําร่อง ท้องถิ่นน่าอยู่ รอบรู้ก้าวหน้า ประชาเป็นสุข”
 พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้ได้มาตรฐาน โดยแนวทางเกษตรอินทรีย์
พัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามัคคี กลมเกลียว เป็นสังคมที่น่าอยู่
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางอารยธรรม
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์โค - กระบือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและแปรรูปทรัพยากรท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เพื่อให้การดําเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตําบลประทัดบุ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพ
ปัญ หา ความต้อ งการ ศัก ยภาพและอํา นาจหน้าที่ ขององค์ก ารบริห ารส่วนตําบลประทั ด บุ จํานวน
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปาและระบบสาธารณูปโภค เน้นการ
พั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคม การไฟฟ้ า ประปา ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความสะดวกสบายด้ านการ
สาธารณูปโภคและขนส่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษาและพัฒนาคน
แนวทางการพัฒนา
- การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคน เน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒ นาคนให้เป็นผู้ที่มี คุณธรรมและจริยธรรม ส่ง เสริมและสนับสนุน
พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้ทั่วถึง ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สัง คม สติปัญญา ส่ง เสริมให้ประชากรในวัยศึกษาได้รับการศึก ษาทุ กคน และสถานศึกษามีคุณภาพ
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทการพัฒนามากขึ้น
- เปิดประตูสู่อาเซียน เน้นการพัฒนาด้านภาษาและพัฒนาคุณภาพสินค้า
/ยุทธศาสตร์...

-2ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
- การส่ง เสริม อาชีพและพัฒ นาเศรษฐกิ จ ชุม ชน เน้นการพัฒ นาและส่ง เสริมอาชีพ แก้ ไข
ปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ํา และช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่น ๆ
- การพัฒ นาสังคมและชุม ชนอย่างยั่งยืน เน้นการส่ง เสริม ให้ป ลูก ต้นไม้และบํารุง รัก ษา
สภาพแวดล้อ ม พั ฒนาสังคมและชุม ชนอย่างยั่งยืน โดยการจัดสวัสดิก ารสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญ หายา
เสพติด ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน
แนวทางการพัฒนา
- การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข เน้นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจน
ตาย การควบคุม ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและการบริการ
แนวทางการพัฒนา
- การบริหารและงานบริการ เน้นสนับสนุนการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
การให้บริการประชาชนและอํานวยการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตําบล ส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกระดับอย่างเท่าเทียม
กัน ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ มีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพือ่ การเกษตร
จุดแข็ง (ภายใน)
1. มีถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ทีเ่ ชื่อมต่อ
ระหว่างตําบล
2. มีน้ําประปา ไฟฟ้า ในการอํานวยความสะดวกต่อ
การดํารงชีวิตพอสมควร
3. มีแหล่งน้ําทีส่ ร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร
4. มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมพอสมควร

จุดอ่อน (ภายใน)
1. ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางจุด
ชํารุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน
2. น้ําประปามีใช้ไม่ครบทุกหมู่บ้าน
3. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอในจุดทีส่ ําคัญ
4. ปริมาณน้ํามีไม่เพียงพอตามความต้องการของ
เกษตรกรในการทํานาและเกษตรกรรม

/โอกาส...

-3โอกาส (ภายนอก)
อุปสรรค (ภายนอก)
1. หน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการ 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจํานวนจํากัด ไม่
พัฒนา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วย
สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ครอบคลุมทั่ว
พัฒนาการเคลือ่ นที่ 51
ทุกพื้นที่
2. พระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนการ
2. งบประมาณหน่วยงานอื่นมีจํานวนจํากัด ไม่
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สามารถแก้ปัญหาได้ทุกด้าน
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
3. บางภารกิจที่ถา่ ยโอนจากหน่วยงานอื่นไม่ได้
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
จัดสรรงบประมาณมาให้ อปท. บริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคน
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้ทั่วถึง
3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ส่งเสริมให้
ประชากรในวัยศึกษาได้รับการศึกษาทุกคน และสถานศึกษามีคุณภาพใกล้เคียงกัน
4. เปิดโอกาสให้สตรีมบี ทบาทการพัฒนามากขึ้น
จุดแข็ง (ภายใน)
จุดอ่อน (ภายใน)
1. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นํา สนับสนุนแนวคิดและ
1. ฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
กําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการศึกษา
การกีฬาไม่ถูกต้องและชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูล
ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่คลาดเคลื่อน
2. บุคลากรอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตาม
2. ยังไม่มบี ุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน
นโยบายการบริหารงาน
มารับผิดชอบงานด้านการกีฬาและนันทนาการ
3. อบต. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแล
3. ผู้นําระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสําคัญเรื่องการ
สุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างจริงจัง
4. อบต. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ
นักเรียน หมู่บ้านและตําบลอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งจัดหาสถานทีเ่ พื่อให้ประชาชนใช้ออกกําลังกาย
ในหมู่บ้าน
5. อบต. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้ําผูส้ ูงอายุ แห่เทียน
เข้าพรรษา ฯลฯ
/โอกาส...

-4โอกาส (ภายนอก)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติทรี่ ัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เป็นยุทธศาสตร์ทจี่ ังหวัดสุรินทร์ให้ความสําคัญ

อุปสรรค (ภายนอก)
1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึง
จะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม
เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิต
ของประชาชน ทําให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ
ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
3. ระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้
การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แก้ไข
ปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ําและช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่น ๆ
จุดแข็ง (ภายใน)
1. อบต. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบลทําหน้าทีป่ ระสานงานระดับหมูบ่ ้าน ตําบล
และอําเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. อบต. สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของ
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
โอกาส (ภายนอก)
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรม
อาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรทีม่ ีผลการดําเนินการของกลุ่ม
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

จุดอ่อน (ภายใน)
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุม่ เพื่อประกอบอาชีพของประชาชนใน
ตําบลอยู่ในเกณฑ์ต่ํา
3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ
ดําเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรม
อุปสรรค (ภายนอก)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องค่อนข้างมากทําให้
การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
/โอกาส...

-5โอกาส (ภายนอก)

อุปสรรค (ภายนอก)
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ทําให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
กลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของ
ครอบครัว

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน
แนวทางการพัฒนา
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายการควบคุมป้องกันและระงับโรค ติดต่อ
จุดแข็ง (ภายใน)
จุดอ่อน (ภายใน)
1. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นําสนับสนุนแนวคิดและกําหนด 1. ฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง
นโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและสาธารณสุข
ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง
2. หมูบ่ ้านคัดเลือกผูร้ ับสวัสดิการจากทางจังหวัด
2. มีบุคลากรทีพ่ ร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการ
และจาก อบต. ยังไม่มกี ระบวนการคัดเลือกที่เป็น
บริหารงาน
ที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง
3. อบต. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง
4. อบต. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ
นักเรียน หมู่บ้านและตําบลอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งจัดหาสถานทีเ่ พื่อให้ประชาชนใช้ออกกําลังกาย
ในหมู่บ้าน
5. อบต. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้ําผูส้ ูงอายุ แห่เทียน
เข้าพรรษา ฯลฯ
โอกาส (ภายนอก)
อุปสรรค (ภายนอก)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการ
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข
สาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่
รัฐบาลส่งเสริม
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์ 2. ระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องค่อนข้างมากทําให้
การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ โอกาสที่จะได้ขอรับการ
การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
/โอกาส...

-6โอกาส (ภายนอก) ต่อ
3. อบต. มีอํานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในตําบลได้โดยใช้
กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการใน
หมู่บ้านและตําบล
4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล
โรงพยาบาลปราสาท

อุปสรรค (ภายนอก) ต่อ
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยมเข้าแทนที่
ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชนสถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาส
ขาดการดูแลจากครอบครัว

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ
แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการประชาชนและ
อานวยการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตาบล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
จุดแข็ง (ภายใน)
1. อบต. มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
2. อบต. พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหา
อุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. อบต. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน

1.
2.
3.
4.

จุดอ่อน (ภายใน)
ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการ
ปกครอง
ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการ
พัฒนาท้องถิ่น
การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและ
บริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ อบต. น้อย

โอกาส (ภายนอก)
อุปสรรค (ภายนอก)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่
ราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ตอ้ ง
รัฐบาลส่งเสริม
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 2. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารเป็นงานที่ต้อง
ราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อาศัยจิตสํานึกเกี่ยวกับการใช้ดุลพินจิ ส่วนบุคคล
สุรินทร์ มีโอกาสได้รบั การสนับสนุนมาก
จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
/3. กรมส่งเสริม...

-7โอกาส (ภายนอก) ต่อ
อุปสรรค (ภายนอก) ต่อ
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัตงิ านขององค์การ
อปท.ใช้เทคโนโลยีในการทํางาน เช่น อินเตอร์เน็ต
บริหารส่วนตําบลกําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ระบบฐานข้อมูล
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้
ในหลายงาน เช่น การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
คอมพิวเตอร์ให้กบั บุคลากรของ อปท. ในสายงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตําแหน่ง

บทที่ 2
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐานดังกล่าว
ประกอบด้วย
มิติที่ 1
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
1) มี นโยบาย แผนงานและมาตรการด้ านการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคล ซึ่ ง มี ความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคน
มีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิ จและความจําเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด
ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อความคง
อยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย
และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้ จริง
/3) สัดส่วน...

-93) สัด ส่ว นค่ าใช้จ่า ยสํ าหรับ กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรัพยากรบุ คคลต่ อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity)
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)
4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
 มิ ติ ที่ 3 ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ( HRM Program
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) มี นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรัก ษาไว้ซึ่ง ข้า ราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ
2) ความพึ ง พอใจของข้ าราชการและบุ ค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง าน ต่ อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่ง ปันแลกเปลี่ยนข้อ มู ล และความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒ นา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วน
ราชการ
4) มีร ะบบการบริห ารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่างและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
 มิ ติที่ 4 ความพร้ อมรับผิด ด้า นการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ ส่ว น
ราชการจะต้อง
1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
2) มี ความโปร่ง ใสในทุ ก กระบวนการของการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล ทั้ ง นี้จ ะต้อ ง
กําหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง การที่
ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงาน
และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
/2) มีการจัด...

- 10 2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อม
ที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิท ธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติง านด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ

บทที่ 3
ขั้นตอนจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางาน
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM
ตามคํ า สั่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลประทั ด บุ ที่ 416/2560 เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2560
ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ
ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ
กรรมการ
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ
เลขาฯ
คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ
2. จัดทําแผนจัดความรู้ในองค์กร
3. ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดําเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมคณะทางาน
แผนกลยุท ธ์ก ารบริห ารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุม การบริห ารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ ทั้ง หมด ดัง นั้นในการปรับปรุง แผนกลยุท ธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
จึง ได้มี ก ารประชุม คณะทํ า งาน เพื่ อ ทบทวนเป้าหมาย แผนดํา เนินการ การปฏิบัติ ตามแผน การติดตาม
ประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการ
ประเมิ นผล การสรรหา การสร้างความก้ าวหน้าในการทํ างาน ส่ง เสริม การเรียนรู้ของบุคลากรและสร้าง
แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตามที่ได้กําหนดไว้
3. คณะทางานฯ ได้กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริ หารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมิน
สถานภาพและผลการประเมิ น จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการ
วิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ
บรรลุเป้าหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์
/3.3 การกําหนด...
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ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
แผนงาน/โครงการรองรับ
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไป
4. การดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
4.1 คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้
กําหนดวิสัยทัศน์ให้ องค์ก รปกครองท้องถิ่นเป็นองค์ก รที่มี สมรรถนะสูง ในการส่งเสริมองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่ง คือ พัฒนาให้เป็นองค์กรที่
มีสมรรถนะสูง จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ
นําการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่ อให้ก รมส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสําเร็จ จึงต้องมีการ
จัดระบบการบริห ารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มี ความสามารถตามวิสัยทัศน์
ดังกล่าว คณะทํางานฯ ได้นําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ - ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องจาก
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ดทํ าแผนกลยุ ท ธ์ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตามแนวทาง เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย
4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตํา บล
ประทัดบุในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 - 3 ปีข้างหน้า คืออะไร
1.1 ด้านกระบวนงาน
1. นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัตงิ านในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล
การฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้
2. มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะ
ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา
3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม
ชี้แจงให้ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง
เพื่อทีจ่ ะถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย
/4. การออก...
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มีส่วนร่วม
5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน
6. จัดระบบการถ่ายทอดความรูท้ างด้านวิชาการและเทคโนโลยี
7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัตงิ านที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ
8. กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน
10. ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง
11. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผบู้ งั คับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น
12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ประทัดบุ ได้ในทุกด้านทุกกิจกรรม
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลทีเ่ น้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนงานตนเอง
17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน
18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ
และบริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
1.2 ด้านบุคลากร
1. พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข
เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น มีความ
สามารถ มีทกั ษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน
2. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม
และบุคลากร ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอื่น ๆ ได้
4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสงิ่ จูงใจ เช่น การกําหนด Career Path
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
5. เพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่าง ๆ เช่น สวัสดิการ
แรงจูงใจอื่น ๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน
6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ
/7. เพิ่ม...
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8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกบั ผูท้ ี่มาติดต่อและมีประสิทธิภาพ
9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์
10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
1.3 ด้านทรัพยากร
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอ
โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่าย
และเท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ ลดปริมาณการใช้วัสดุครุภณ
ั ฑ์
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร
 องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
1. องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า
4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
5. องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาตําบลประทัดบุ
7. องค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ รับฟังและนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ใน
การดําเนินงาน
 ประชาชน
1. ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสํานึก และการเข้าร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมื องมากขึ้น ทํ าให้ก ารปฏิบัติง านขององค์ก าร
บริหารส่วนตําบลประทัดบุทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตําบลประทัดบุ
/2. อะไรบ้าง...
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จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่
๑. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลประทัดบุ การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย
การนิเทศงาน
๒. การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครอง
ท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
๓. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีเครือข่ายการปฏิบัตงิ านครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
๕. มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
๖. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
๗. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
การศึกษาดูงาน
๘. เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สร้างสรรค์ สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้
๙. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น
๑๐. ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถทีห่ ลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง
สิ่งที่มุ่งเน้น
๑. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ง่ายต่อการ
ปรับเปลี่ยน
๓. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ
3. อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
๑. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้
๓. สร้างผูบ้ ริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน์ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๔. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕. การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรทีม่ อี ยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ
/6. การสร้าง...
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การนําไปใช้ประโยชน์
๗. บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๘. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุค
โลกาภิวัฒน์
๙. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์”
๑๐. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ
๑๑. สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
๑๒. จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการทีเ่ หมาะสมให้กบั บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ทํางาน
๑๓. บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ
4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทา แต่ไม่ได้ทาในช่วงที่ผ่านมาหรือท่านคาดหวัง
ให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน
๑. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
๒. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน
๓. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
๔. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ
และเป็นปัจจุบัน
๕. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
๖. มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วย
ตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
๗. การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไว้ล่วงหน้า
๘. สร้างขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลือ่ นตําแหน่ง การแต่งตัง้ (ย้าย) การอบรมศึกษา
ดูงาน
๙. มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร
๑๐. สร้างผูบ้ ริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง
๑๑. การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กบั หน่วยงาน (Retention)
๑๒. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส
๑๓. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรทีส่ อดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและ
เพียงพอ
๑๔. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
/4.1.2 จาก...

- 17 4.1.2 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ประเด็นยุทธศาสตร์
การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง
พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํางานเป็นทีม และการ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจ
อย่างมืออาชีพ
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมินเพื่อให้
สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน
สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางาน และ
บรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางานอย่างมีความสุข และงาน
บรรลุผล
/26 พัฒนา...
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ประเด็นยุทธศาสตร์
26. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และนํา
เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
27. การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม
28. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม
ประกอบกั บ ข้อ มู ล ที่ ง านการเจ้ าหน้ าที่ ได้ ดํ าเนิน การระดมความคิ ดเห็ นจาก
ผู้บ ริห าร พนัก งานส่วนตําบล และพนัก งานจ้าง ในการประชุม ประจําเดือน ซึ่ง ผลการระดมความคิดเห็น
มีประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น
การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
๑. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน
๒. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่
๓. นโยบายรัฐบาล

แรงต้าน/อุปสรรค
1. การจํากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออํานวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า
3. โครงสร้างการบริหารงานของ อบต.
4. มาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรูท้ ักษะ
สมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง
6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากําลังทีเ่ ป็นปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดทําฐานข้อมูลอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน
(Career Path)
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ

เป้าประสงค์
1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูล
บุคลากร
2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง และ
อัตรากําลัง

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

/3. จัดทํา...
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3. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path)
4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน

ตัวชี้วัด
3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า
4. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการวางแผน
อัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง ให้เหมาะสม
กับภารกิจ
2. บุคลากรมีความพร้อมทีจ่ ะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ถูกจํากัดด้านอัตรากําลัง
2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า
4. อัตรากําลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. เพิ่มอัตรากําลังผูป้ ฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เป็นไป
ตามกรอบที่กําหนด

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังทีส่ อดคล้อง
กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
1. ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทํางานให้
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
เหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ที่สอดคล้องกับการ 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การสรรหาและบรรจุ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร
/1. สร้างและ...

- 20 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บริหารและบุคลากรของ อบต. ให้ความสําคัญ
2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนําไปใช้
ในการปฏิบัตงิ าน
2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ
3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของ
ทุกตําแหน่ง

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร
2. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต.
4. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงาน
บุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล

เป้าประสงค์
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรงานการเจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT
2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทํา
เป็นฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

/ประเด็น...

- 21 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่
ที่ให้ความสาคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. มีโครงการฝึกอบรมสําหรับผูบ้ ริหารที่หลากหลาย 1. ผู้บริหารบางส่วนทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อยให้
ทั้งโครงการภายในและภายนอก รวมทัง้ โครงการ
ความสําคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา
ศึกษาดูงานต่าง ๆ
Competency ของตนเอง
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/
ราชการโดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการตาม
ไม่ค่อยน่าสนใจ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. อย่างสม่ําเสมอ
3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร
อย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดให้มรี ะบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําและ
ผู้ปฏิบัตงิ านควบคู่กันไป
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency
ที่จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้มี
คุณลักษณะของผูบ้ ริหารยุคใหม่
2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารทีเ่ ข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
3. มีระบบการประเมินผูบ้ ริหาร โดยให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานเป็นผู้
ประเมิน

เป้าประสงค์
1. การพัฒนาผูบ้ ริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
2. จัดให้มรี ะบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รบั การพัฒนา
2. จํานวนบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั การ
สอนงาน

/ประเด็น...

- 22 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกําหนดให้เป็นนโยบาย 1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรือ่ ง
ของรัฐบาล
ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ
2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ
ข้าราชการ
2. ปัญหาหนีส้ ินของข้าราชการ
3. ขาดงบประมาณ
4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ
ข้าราชการ เนื่องจากไม่มกี ารสํารวจความ
ต้องการที่แท้จริง
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดํารงชีวิต
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
2. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
เน้นหนักให้นําไปปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม
3. คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของ อบต.
ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผู้บริหารสํานัก/กอง ตัวแทนพนักงาน เป็นต้น

เป้าประสงค์
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้ง
มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต

/ประเด็น...

- 23 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้การสนับสนุน
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานกับ
หน่วยงาน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของพนักงาน
ส่วนตําบล เช่น การเปลี่ยนสายงาน เลือ่ นระดับ
ของบุคลากร
2. การจัดสวัสดิการยังมีไม่เหมาะสม
3. ทัศนคติเดิม ๆ ของพนักงานส่วนตําบลที่ว่างาน
ราชการมีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทําให้
อยากย้ายไปสูห่ น่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอ่ เนื่องชัดเจน และ 1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความต่อเนื่อง
เกิดผลในทางปฏิบัติ
ชัดเจน
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ 2. ทําระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และเป็น
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 1. ร้อยละของบุคลากรที่มสี มรรถนะสูงที่ อบต.
เช่น Talent Management
สามารถรักษาไว้ได้
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มีความ
2. ระดับความสําเร็จของการสร้างระบบ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
สร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ
1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้วิธีการ
และโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรมของ
เดิม ๆ ทําให้ไม่น่าสนใจ
ข้าราชการ
3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ
องค์ความรู้ขององค์กร
หน่วยงานอื่นอย่างสม่ําเสมอ
/4. มีการ...

- 24 แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล

แรงต้าน/อุปสรรค
4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน
5. ค่านิยมในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ไม่มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรมคุณธรรม
ของข้าราชการ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลใน
การทํางาน
2. จัดให้มรี ะบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิง่ ขึ้น
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของ อบต.

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานในการ
บริหารงานบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตําบล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ 3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามค่านิยมของ อบต.
ค่านิยมของ อบต.
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดําเนินการได้

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ของ อบต. และสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง (Function Competency) ตามการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

/2. ผู้บังคับ...

- 25 แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่

แรงต้าน/อุปสรรค
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ของ อบต. และสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง (Function Competency) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่
3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น การประเมิน
สมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและ
1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหารทรัพยากร
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยเปิด
โอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่กําหนด โดยเปิด
โอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
เป้าประสงค์
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล อบต.
3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.
3. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และการ
จัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

/ประเด็น...

- 26 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัตงิ านตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
เป็นหมวดหมู่
3. บุคลากรขาดความสนใจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ทําแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการ 1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทัง้ ที่เป็น
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทางการและไม่เป็นทางการ
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ทกี่ ระจัดกระจายอยู่ตาม
สํานัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการเข้าถึง
องค์ความรู้
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รบั การ
2. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รบั การรวบรวม
รวบรวม
3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้
3. มีการเผยแพร่องค์ความรูท้ ี่ได้รวบรวมแล้ว ให้กบั
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ
2. อํานาจการตัดสินใจยังอยู่ทรี่ ะดับผู้บริหารเป็น
ส่วนใหญ่
3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้าง
ภาวะผู้นําไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกกลุ่ม

/1. มีระบบ...

- 27 สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อให้บุคลากรได้
แสดงออกและกล้าตัดสินใจ

เป้าประสงค์
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

ตัวชี้วัด
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา
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สรุปปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จเพือ่ กาหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

๑. จัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๑. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้
(Career Path) ให้ชัดเจน
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
๓. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
๓. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า
(Career Path) ให้ชัดเจน
๔. จัดทํารายละเอียดเกีย่ วกับความรู้
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
๑. เพิ่มอัตรากําลังผู้ปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
๑. สร้างและปรับกระบวนทัศน์
การวางแผนอัตรากําลังและ ๒. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากร
ปรับอัตรากําลังให้เหมาะสม
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
เป็นไปตามกรอบที่กําหนด
กับภารกิจ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
๓. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ ๒. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
๔. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร
บริหารราชการแนวใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
๑. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
๑. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และต่อเนื่อง
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ๒. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
ระบบและต่อเนื่อง
ปฏิบตั ิงานด้านการบริหาร
เพียงพอ
๒. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ทรัพยากรบุคคล
สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านการ
๓. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีจากภายนอก
๔. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหน่ง
๕. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร
๖. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
๗. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต.

/8. การจัดทํา...
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้นํามีวิสัยทัศน์และ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ให้ความสําคัญกับ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานควบคู่
กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงาน

๘. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล

๑. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา วิสยั ทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา
และผู้ปฏิบตั งิ านควบคู่กันไป
๓. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency
ที่จําเป็นและต้องการในการเป็นผูบ้ ริหาร
๔. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้
มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่
๕. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารทีเ่ ข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
๖. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
๑. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
บุคลากร
ประสิทธิภาพ
๒. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนว
ทางการดํารงชีวิต
๓. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
๔. จัดทําแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการ รวมทัง้ มีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
๕. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
๖. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
๗. คณะทํางานด้านสวัสดิการควรมีตัวแทนจาก
ทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารสํานัก/กอง

เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา
มีวิสยั ทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
๒. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นํา
และผู้ปฏิบตั งิ านควบคู่กันไป

๑. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทัง้ มีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวติ

/ประเด็น...
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
๑. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังทีต่ ่อเนื่องชัดเจน
การพัฒนาระบบสร้าง
และเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่ ๒. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่น
มีประสิทธิภาพสูงไว้กับ
เกี่ยวกับสวัสดิการให้มคี วามเหมาะสม
หน่วยงาน
๓. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
อย่างต่อเนื่อง
๔. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
๕. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
๑. ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การเสริมสร้างคุณธรรม
การทํางาน
จริยธรรมให้แก่พนักงาน
๒. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
๓. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
๔. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
๕. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
๑. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําตําแหน่ง
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับในระบบการ
ให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ตําแหน่ง
ปฏิบตั ิงาน

เป้าประสงค์
๑. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent
Management
๒. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๑. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล
๒. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบตั ิตามค่านิยม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

๑. มีการจัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
๒. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.
๓. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บคุ ลากรใน
หน่วยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

๑. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู้
๒. มีแผนการจัดการความรู้
๓. รูปแบบทีห่ ลากหลายของการเผยแพร่
องค์ความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ

๑. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง
๒. ผู้บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดีสง่
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

เป้าประสงค์
๑. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
๒. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม
๓. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย
๑. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

แบบฟอร์มการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีสมรรถนะสูง
ในท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตําบลได้อย่างยัง่ ยืน”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาผูบ้ ริหารให้มภี าวะผู้นํา มีวสิ ัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับบุคลากร
พันธกิจ
1. พัฒนา อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ผู้ปฏิบตั ิงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
2. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5. การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บคุ ลากร
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของ
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง
บุคลากร อปท. ให้สามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหาร 9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจการบ้านเมืองที่ดี
10. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้มศี ักยภาพ
ในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประกอบอาชีพและความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพื่อนําไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัว
8. ส่งเสริมให้บุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ

มิติ

เป้าประสงค์

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

มิติที่ 1
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลัง

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ งานบริหารงานบุคคล
อัตรากําลัง อบต.
สํานักปลัด
2. โครงการวิเคราะห์สภาพกําลังคน
และจัดทําคุณลักษณะงานเฉพาะ
ตําแหน่ง

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ผลในระดับต่าง ๆ
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบผลการดําเนินการ
หรือปัญหาต่าง ๆ

2. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความ
ก้าวหน้าให้ชดั เจน (Career Path)

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า
(Career Path)

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path)

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก

3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่

1. โครงการจัดทําสมรรถนะหลักและ งานบริหารงานบุคคล
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สํานักปลัด
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ
2. การประเมินผลการ
จัดทําสมรรถนะ

/4. ปรับปรุง...

มิติ

เป้าประสงค์

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับของความสําเร็จในการ
1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารงานบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.
สํานักปลัด
ทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานการหาความต้องการใน
การฝึกอบรม
3. แผนงานการส่งเสริมให้นําความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนา ระดับความสําเร็จของการประชา การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว สัมพันธ์และการจัดอบรมการ
ใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

1. การประเมินผล
โครงการ
2. การทดสอบความรู้หลัง
การอบรมสัมมนา

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา 1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา งานบริหารงานบุคคล
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
สํานักปลัด
อย่างน้อย 1 โครงการ

1. การนําหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนําไปใช้

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

ร้อยละของผู้ผา่ นการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นํา

1. จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
2. จํานวนผู้ผ่านการอบรม

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

/มิติที่ 2...

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ

มิติ

เป้าประสงค์

มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากร

2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร งานบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักปลัด

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น การ
โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่จาํ เป็น
เร่งด่วน การจัดทําวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
3. โครงการจัดทําคู่มือการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการ อบต.
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรร 1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ
หาและบรรจุแต่งตัง้ ที่สอดคล้องกับ แต่งตัง้ ที่สอดคล้องกับการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
ใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
ความคิดของบุคลากร
บุคลากร

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

การติดตามผล
1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ
1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

/มิติที่ 3...

มิติ

เป้าประสงค์

มิติที่ 3
1. จัดทํารายละเอียดเกีย่ วกับความรู้
ประสิทธิผลของ ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหน่ง

1. โครงการจัดทําสมรรถนะประจํา งานบริหารงานบุคคล
ตําแหน่ง
สํานักปลัด
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม
งาน (Job Family)
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของ อบต.
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร
งานบุคคลของสํานักงานท้องถิ่น
จังหวัด สํานักงานท้องถิ่นอําเภอ

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
การดําเนินการ
2. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การนิเทศงาน

ระดับความสําเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ค่านิยม
และวัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

1. การจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
2. การส่งบุคลากรไป
อบรมกับหน่วยงานอื่นๆ
3. การประชุมเพื่อติดตาม
ผล

3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ร้อยละของบุคลากรงานการ
ของบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่อย่าง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
เป็นระบบและต่อเนื่อง
และทักษะด้าน IT

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT
แก่บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

1. การประเมินผล
โครงการฝึกอบรม
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจากเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรม

2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ

/4. การพัฒนา...

มิติ

เป้าประสงค์

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ

4. การพัฒนาผูบ้ ริหารให้มภี าวะผู้นํา ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารให้มภี าวะ งานบริหารงานบุคคล
ผู้นํา มีวิสยั ทัศน์
สํานักปลัด
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม
หลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง ฯลฯ

5. จัดให้มรี ะบบการสอนงาน
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําและ
ผู้ปฏิบตั ิงานควบคู่กันไป

จํานวนบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ที่ 1. แผนงานการสร้างระบบการสอน
ได้รับการสอนงาน
งานในหน่วยงาน (Coaching)

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent
Management

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
ที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้
สมรรถนะสูง (Talent
Management)
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน/
หน่วยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน
ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการ 1. แผนการจัดการความรู้
จัดการความรู้

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

การติดตามผล
1. การประเมินผล
ผู้บริหารที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์
2. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินโครงการ
1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน
2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสอนงาน
1. การประเมินผล
โครงการ
2. การประเมินผลกลุ่ม
เป้าหมาย

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ

/8. องค์ความรู้...

มิติ

เป้าประสงค์
8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม

9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ
ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่
รวมแล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย องค์ความรู้
มิติที่ 4
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ความพร้อมรับ การปฏิบตั ิงาน
กระบวนงานในการบริหาร
ผิดด้านการ
ทรัพยากรบุคคลให้มคี วามโปร่งใส
บริหารทรัพยากร
บุคคล

2. มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล

ผู้รับผิดชอบ

1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้
ในองค์กร

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

การติดตามผล
1. การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
งานบริหารงานบุคคล
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล สํานักปลัด
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้
ภาคประชาชน/หน่วยงานภายนอก
แจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง
ทุจริตฯ

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2. การประเมินผล
โครงการ

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

/3. ส่งเสริม...

มิติ

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุล
ระหว่างชีวติ กับ
การทํางาน

เป้าประสงค์

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบตั ิตามค่านิยม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

1. โครงการส่งเสริมและ
งานบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ สํานักปลัด
ปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบตั ิตาม
ค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวติ

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สวัสดิการของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล

1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ระดับความสําเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการทํางานและดํารงชีวิต

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวติ

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร

งานบริหารงานบุคคล
สํานักปลัด

1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร

/ประเด็น...

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ
มิติที่
1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1.2 จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
(Career Path) ให้ชัดเจน

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากําลัง
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง

2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อบต.
2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรใน
หน่วยงาน

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งทีส่ อดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.
2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

3. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

3.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ
3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
3.2.1 ร้อยละของผู้ผา่ นการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา

/2. ประสิทธิภาพ...

มิติที่
2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 2.1 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทํา
สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านการบริหาร
ปฏิบตั ิงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้านการ
ทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.1 จัดทํารายละเอียดเกีย่ วกับความรู้ ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน

1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลัง 2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
ให้เหมาะสมกับภารกิจ
ในการทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของ
สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านการบริหาร
บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและ
ทรัพยากรบุคคล
ต่อเนือ่ ง

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT

4. การพัฒนาผูบ้ ริหารให้มภี าวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่
ให้ความสําคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับ
ประสิทธิภาพของงาน

4.1 การพัฒนาผูบ้ ริหารให้มภี าวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ 4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ 4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบตั ิงานควบคู่กันไป
สอนงาน

/5. การพัฒนา...

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพสูงไว้
6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เช่น
Talent Management
6.1 หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม
6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่
อบต. สามารถรักษาไว้ได้
6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการจัดการ
ความรู้
6.2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม
6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้

4. ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั ิงาน
1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตําบล

5. คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางาน

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

มิติที่

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใส
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบตั ิตาม
ค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตําบล
1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้ 1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ สวัสดิการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและ
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและดํารงชีวติ
ทํางานและดํารงชีวติ
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ 1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ทํางานของบุคลากร
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทํางาน

ภาคผนวก

