นโยบาย กลยุทธการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป 2565

เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
งานบริหารงานบุคคล
โทร. 0-4467-1368

สารบัญ
บทที่

หนา

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

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

คำนำ
เทศบาลตำบล เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
ในทุกดาน เพื่ อสามารถตอบสนองเจตนารมณ ของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนมิติอีก
หนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบ
ความสำเร็จ และถือเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสำเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว
เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุ คคลเป นไปอยางมีระบบและต อเนื่ อง เทศบาลตำบล
ประโคนชัย ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลประโคนชัยขึ้น โดยได
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 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
รับกับวิสัยทัศน พันธกิจ ดังนั้นเพื่อใหเทศบาลตำบลประโคนชัย มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวน
เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลประโคนชัย จะนำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการ
จัดทำ เพื่อเปาหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เปนเทศบาลตำบลที่มีสมรรถนะ
สูงในการสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน”
คณะทำงานการจัดการความรูในองคกร KM
เทศบาลตำบลประโคนชัย

บทที่ 1

บททั่วไป

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธของเทศบาลตำบลประโคนชัย
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาเพื่อ “เปนองคการบริหารสวนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถิ่น ใหเปน
กลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัยใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
2. สงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับระดับจังหวัดและ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวน
รวมจากภาคีเครือขาย
3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทองถิ่นใหทำงานอยางมืออาชีพ
4. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหสามารถสงมอบ
บริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน

ดังนี้

ยุทธศาสตรเทศบาลตำบลประโคนชัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 8 เปาประสงค และ 14 กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลตำบลประโคนชัยใหมี
สมรรถนะสูง
เปาประสงค
กลยุทธ
1. ระบบบริหารราชการของเทศบาล เกิด 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
บานเมืองที่ดี
1.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล
อยางเปนระบบ
1.3 นำการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร
2. บุคลากรของเทศบาล มีความเปนมือ
2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล ใหมีขีด
ความสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร จังหวัด
อาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
2.2 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล
3. เทศบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เอื้อตอการปฏิบัติงาน
สำหรับใชสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาตำบล
เปาประสงค
กลยุทธ
1. เทศบาลฯ มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการ 1.1 สงเสริมการบริหารจัดการของ เทศบาลฯ
ใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแกประชาชน
ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี.
1.2 พัฒนาศักยภาพของ เทศบาลฯ ใหสามารถ
สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
1.3 ศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนา เทศบาลฯ
2. เทศบาลฯ มีขีดความสามารถในการบริหาร
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
จัดการงบประมาณ การเงิน การคลังใหสามารถ การเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พึ่งพาตนเอง
3. บุคลากรของ เทศบาลฯ มีศักยภาพในการ
3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ เทศบาลฯ ให
ปฏิบัติงาน
สามารถสงมอบบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เปาประสงค
กลยุทธ
1. เทศบาลฯ สามารถใชภาคีเครือขายใหเขารวม 1.1 สรางกลไกใหภาคีเครือขายการพัฒนาเขามา
เปนหุนสวนการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย มีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ เทศบาลฯ
1.2 เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร
เทศบาลฯ และการสรางและใชภาคีเครือขาย
2. เทศบาลฯ ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน 2.1 เผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกถึงผลงานที่
โดดเดนของ เทศบาลฯ

บทที่ 2

การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
เทศบาลตำบลประโคนชัย ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (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 านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ซึ่ งมี ค วาม
สอดคลองและสนับสนุนให เทศบาลฯ บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2) มี ก ารวางแผนและบริ ห ารกำลั 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 โครงการและมาตรการดานการบริห ารทรัพยากรบุคคลเพื่ อ
ดึงดูด ให ไดมาพัฒ นาและรักษาไวซึ่งกลุมข าราชการและผูป ฏิบั ติงานที่ มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ ง
จำเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management)
4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสรางความตอเนื่องใน
การบริ ห ารราชการหรื อไม นอกจากนี้ ยังรวมถึ งการที่ ผู น ำปฏิ บัติ ตนเป น แบบอย างที่ ดีและสรางแรง
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) มีร ะบบฐานข อมูลด านการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต อง เที่ย งตรง
ทันสมัย และนำมาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง

3) สัดสวนคาใชจายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริห ารทรัพยากรบุ คคลต อ
งบประมาณรายจ า ยของส ว นราชการมี ค วามเหมาะสม และสะท อ นผลิ ต ภาพของบุ ค ลากร (HR
Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)
4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิ ติ ที่ 3 ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HRM Program
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการกอใหเกิดผลดังตอไปนี้
1) มี น โยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซึ่งขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานซึ่งจำเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ
2) ความพึ งพอใจของขาราชการและบุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ งาน ต อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒ นาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมี
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 งานให มี ทั ก ษะและสมรรถนะที่ จ ำเป น สำหรับ การบรรลุ ภ ารกิ จ และ
เปาหมายของสวนราชการ
4) มีร ะบบการบริห ารผลงาน (Performance Management) ที่เนน ประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกตาง
และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงาน
สวนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของสวนราชการ
 มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สวน
ราชการจะตอง
1) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการดำเนินการดานวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน
2) มี ความโปรงใสในทุ กกระบวนการของการบริห ารทรัพยากรบุ คคล ทั้ งนี้ จ ะต อง
กำหนดให ความพรอมรับผิด ดานการบริห ารทรัพยากรบุ คคลแทรกอยู ในทุ กกิ จกรรมดานการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน หมายถึง
การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข า ราชการและผู ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามพึ งพอใจต อ สภาพแวดล อ มในการทำงาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหาร
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
ขาราชการและบุคลากรผูป ฏิบั ติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูป ฏิ บัติงานด วยกัน เอง และให
กำลังคนมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่
จะชวยทำใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงาน
ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลสอดคล อ งกั บ มิ ติ ในการประเมิ น ดั ง กล า วอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด หากยังไมมีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกลาว หรือมีใน
ระดับนอยแลว สวนราชการจะตองมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับมิติการ
ประเมิน ดั งกลาว และเป น การยกระดั บ ประสิ ทธิภ าพและคุณ ภาพในการปฏิ บั ติงานด านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลไดตามหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ

บทที่ 3

ขั้นตอนจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลประโคนชัย
เทศบาลตำบลประโคนชั ย ดำเนิ น การจั ด ทำแผนกลยุท ธก ารบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ดั งนี้
1. แตงตั้งคณะทำงาน
เนื่ องดวยเทศบาลฯ ได แตงตั้งคณะทำงานการจัด การความรูในองคกร KM ตามคำสั่ง
เทศบาลตำบลประโคนชัย ที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น โครงการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค จึ ง ขอแต ง ตั้ ง คณะทำงาน
ดำเนินการจัดการองคความรูในองคกร ดังนี้
1. นายกเทศบาลตำบลประโคนชัย
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย
กรรมการ
3. หัวหนาสวนราชการเทศบาลตำบลประโคนชัย กรรมการ
4. นักทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลประโคนชัย กรรมการ/และเลขาฯ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะทำงานมีหนาที่ดังนี้
ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรูในเทศบาลตำบลประโคนชัย
จัดทำแผนจัดความรูในองคกร
ดำเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนงาน
พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดำเนินการอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ

2. ประชุมคณะทำงาน
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงไดมีการ
ประชุมคณะทำงาน เพื่อทบทวนเปาหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล
พรอมสรุป บทเรียนต าง ๆ ที่ ได จากการดำเนิน การตามแผนที่ ผานมา เพื่ อสรางระบบงาน ระบบการ
ประเมินผล การสรรหา การสรางความกาวหนาในการทำงาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรและสราง
แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึ งพอใจของบุ คลากร ซึ่งจะเปน ป จ จั ยหนึ่ งที่ จ ะทำให บ รรลุถึงวิสั ย ทั ศน
พันธกิจ ตามที่ไดกำหนดไว

3. คณะทำงานฯ ไดกำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีขอสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร และศึกษาขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเกี่ยวของการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสำคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน
HR และการวิเคราะห แรงเสริม-แรงต านของแตละประเด็ น ยุท ธศาสตร ตามแผนกลยุท ธการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล
3.2 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหครอบคลุมการ
บรรลุเปาหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร
3.3 การกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค
3.4 การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ
แผนงาน/โครงการรองรับ
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายกเทศมนตรี
3.6 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ
3.7 การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพื่อใหเกิด
การปรับปรุงการดำเนินการครั้งตอ ๆ ไป
4. การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว
4.1 คณะทำงานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒ นา ซึ่งได
กำหนดวิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถิ่นเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเปนกลไกในการพั ฒ นาประเทศไดอยางยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒ นาใหเป น
องคกรที่มีสมรรถนะสูง จึงทำใหเห็นทิ ศทางของการพัฒ นาที่จะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความ
ตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของเทศบาล การสรางใหเทศบาลตำบลประโคนชัย เปนองคกร
แหงการเรียนรู โดยการนำการจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี
มาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นบรรลุ
ถึงความสำเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปนองคกรที่
มีความสามารถตามวิสัยทัศนดังกลาว คณะทำงานฯ ไดนำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมี
ส วนได -ส วนเสี ย และผู เกี่ ย วข อง จากการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การการจั ด ทำแผนกลยุ ทธ การบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคลตามแนวทาง เป น ขอมู ล ประกอบการปรับ ปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิ ดเห็ น
ดังกลาวประกอบดวย
4.1.1 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากร
บุ คคลและการวิ เคราะห ทิ ศ ทางความคาดหวังด านการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของเทศบาลตำบล
ประโคนชัย ในภายภาคหนา ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังนี้

1. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่องคกรตองการใหเกิดขึ้นใน 1 – 3 ปขางหนา คืออะไร
1.1 ดานกระบวนงาน
1. นำเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรมบุคลากร
หรือความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำใหสามารถทำงานทดแทนกันได
2. มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปนกรณี ศึกษา เพราะจะทำใหเทศบาล
ตำบลประโคนชัยไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา
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 งการอบรม ชี้ แ จงให
สำนักงานทองถิ่นจังหวัดเขาถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณของผูออกระเบียบนั้นๆ อยางแทจริง เพื่อที่จะ
ถายทอดใหกับผูปฏิบัติไดอยางแทจริงดวย
4. การออกระเบียบตองใหมกี ารระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคิดคนเดียว ใชหลักการมีสวนรวม
5. ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคสวน
6. จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี
7. มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ
8. กระจายอำนาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9. สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการที่ชัดเจน
10. ลดขัน้ ตอนการทำงานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง
11. กระจายอำนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากขึ้น
12. สงเสริมให พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป นตัวแทนของเทศบาลตำบลประโคนชัย ไดในทุกดาน ทุ ก
กิจกรรม
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 ราชการอื่น
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส รับผิดชอบ
สุข = ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกบุคคลอื่น ๆ ในสำนักงาน

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.3
1.
2.
3.
4.
5.

บุคลากรตองมีความรู ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนำ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานใหแก
บุคคลอื่น ๆ ได
การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกำหนด Career Path การจัดสวัสดิการตาง ๆ
เพิ่มขวัญกำลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ
เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดาน
บุคลากรมีการใหบริการที่ดีกับผูที่มาติดตอ และเปนพี่เลี้ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ
มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากร
มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM)
มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและทันสมัย
ใหทั้งระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทำใหการเขาถึงสารสนเทศทำไดงายและ
เทาเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM)
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ

1.4 ดานลูกคา/ผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร
เทศบาลตำบลประโคนชัย
1. เทศบาลตำบลประโคนชัย ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน
2. สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอประชาชน
อยางแทจริง
3. บุคลากรเทศบาลตำบลประโคนชัย มีความรูความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุมคา
4. สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ
5. เทศบาลตำบลประโคนชัย จะตองดำเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด
6. มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรทองถิ่นใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาเทศบาลตำบลประโคนชัย
7. เทศบาลตำบลประโคนชัย รับฟง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดำเนินงาน

1.
2.
3.

ประชาชน
ประชาชนให ความสำคั ญ กั บ การมีสว นรว ม การสรางจิตสำนึ ก และการเขารว มในการดำเนิ น งานของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยทำงาน
ไดสะดวกยิ่งขึ้น
ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลประโคนชัย

2. อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่งๆ ขึ้น
จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องคกรมีอยู
1. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่ในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคลของเทศบาลตำบลประโคนชัย การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน
2. การเปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับในบทบาทการสงเสริมความรูดานการปกครองทองถิ่น ใหแกประชาชน
3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นใหความรูแกขาราชการกรมและพนักงานทองถิ่น และเปนที่
ยอมรับจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
4. มีเครือขายการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นทีท่ ั่วประเทศ
5. มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ไวอยางชัดเจน
6. ผูบริหารใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
7. มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลายๆดาน เชน การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ การใหทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน
8. เป น หน ว ยงานที่ มี พื้ น ฐานการทำงานที่ ดี มี วั ฒ นธรรมการทำงานที่ ส ร า งสรรค สามารถสร า งความ
เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได
9. มีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาหนวยงานอื่น
10. ขาราชการมีความรู ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทำงานไดหลายตำแหนง
สิ่งที่มุงเนน
1. การเปนองคกรหลักในการสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เปนหนวยงานทีค่ อนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กที่งายตอการปรับเปลี่ยน
3. มีการนำระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายทั่วประเทศ

3. อะไรบางที่เปนสิ่งทาทายหรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสำเร็จตาม
เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร
พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทำงานทดแทนกันได
สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนำในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน ของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
การสรางองคกรให “จิ๋วแตแจว” เชน การสรางบุคลากรที่มอี ยูอ ยางจำกัดใหมคี ุณภาพ
การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและการนำไปใช
ประโยชน
บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ำเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน
การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ ประสานประโยชน”
สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ
สรางจิตสำนึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จัดสภาพแวดลอมการทำงาน และสวัสดิการทีเ่ หมาะสมใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทำงาน
บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ไดรับ

4. อะไรที่หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทำ แตไมไดทำในชวงที่ผานมาหรือทาน
คาดหวังใหหนวยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน
ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสม่ำเสมอ
และเปนปจจุบัน
มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม
ทีส่ อดคลองกับแนวโนมของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
มีการจัดทำฐานขอมูลบุคคลที่ถูกตอง ทันสมัย โดยที่ขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลได
ดวยตนเองผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต
การกำหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกำหนดแผนไวลวงหนา
สรางขวัญกำลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตำแหนง การแตงตั้ง (ยาย) การอบรมศึกษาดูงาน
มีการกำหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพื่อสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแกบุคลากร
สรางผูบริหารใหเปนผูนำในการบริหารเปลี่ยนแปลง
การรักษาคนในองคกรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention)
การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เชน เรื่องเงินโบนัส
มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและเพียงพอ
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได

4.1.2 จากการวิ เคราะห จุ ดแข็ง จุดออน ประเด็น ท าทาย ความคาดหวังแลว จึงไดกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลำดับ
ประเด็นยุทธศาสตร
1.
การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปน
เลิศ
2.
การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
3.
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
5.
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
6.
การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ
7.
การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
8.
การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานด านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
9.
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดลอม อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
10. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
11. การพัฒนาศูนยชวยเหลือวิชาการใหเปนศูนยการบริหารจัดการความรู
12. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ
13. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว
14. การพัฒนาภาวะผูน ำใหกับขาราชการ
15. การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลให ต รงกั บ สมรรถนะประจำ
ตำแหนง
16. พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจำเปนใน
การเรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ
17. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดำเนินงานใหชัดเจน
18. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององคกรโดยเนนการทำงานเปนทีม
และการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
19. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ
20. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. สรางระบบ Logistic เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
22. สนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดำเนิ น การตามมาตรฐานการจั ด บริ ก าร
สาธารณะ
23. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบและงานภารกิจอยางมืออาชีพ
24. พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในส ว นของเครื่ อ งมื อ วิ ธี ก าร และ
ผูประเมิน เพื่อใหสามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง
25. กำหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานใหชัดเจน

ลำดับ
26.
27.
28.
29.

ประเด็นยุทธศาสตร
สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒ นาระบบการ
ทำงาน และบรรยากาศของการทำงานแบบมีสวนรวม การทำงานเปน ที ม การทำงาน
อยางมีความสุข และงานบรรลุผล
พั ฒ นาหนว ยงานใหเป น องค กรแห งการเรีย นรู บริห ารจัด การความรู (KM) คลังขอมูล
ความรูและนำเทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู
การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม
การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทำงานแบบมีสวนรวม

ประกอบกับขอมูลที่งานการเจาหนาที่ ไดดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ในการประชุมประจำเดือน ซึ่งผลการระดมความ
คิดเห็นมีประเด็นที่คลายคลึงกับการระดมความคิดเห็นขางตน

การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ที่ตองการของ
ประเด็นยุทธศาสตร และการกำหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม
3. นโยบายรัฐบาล

สิ่งที่ตองทำเพื่อลดแรงตาน
1. จัดทำฐานขอมูลอัตรากำลังใหเปนปจจุบัน

เปาประสงค
1. จัดทำฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลังใหเหมาะสม
กับขอเท็จจริงในปจจุบัน
3. จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนาให
ชัดเจน (Career Path)
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู ทักษะ
สมรรถนะในการทำงาน

แรงตาน/อุปสรรค
1. การจำกัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล
2. ระเบียบกฎหมายไมเอื้ออำนวยในการสราง
ความกาวหนา
3. โครงสรางการบริหารงานของ สถ.
4. มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรูทักษะ
สมรรถนะเฉพาะตำแหนง
6. ขาดฐานขอมูลอัตรากำลังที่เปนปจจุบัน
สิ่งที่ตองทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทำแผนสรางเสนทางความกาวหนาให
ชัดเจน (Career Path)
2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสราง
ความกาวหนาในอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูล
บุคลากร
2. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากำลัง
3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสราง
เสนทางความกาวหนา
4. รอยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหนง

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

แรงตาน/อุปสรรค
1. ถูกจำกัดดานอัตรากำลังจากการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม

2. บุคลากรมีความพรอมที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

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

สิ่งทีต่ องทำเพื่อลดแรงตาน
1. เพิ่มอัตรากำลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถายโอน
2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให
เปนไปตามกรอบที่กำหนด

สิ่งที่ตองทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่สอดคลอง
กับความเปนจริงตามภารกิจหนาที่
2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม
การทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหม

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงตาน/อุปสรรค
1.ผูบริหารและบุคลากรของ สถ. ใหความสำคัญ
1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนำไปใช
ในการปฏิบัติงาน
2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน
2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง
เครื่องมือในการตัดสินใจ
เพียงพอ
3. ตองพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก
สิ่งที่ตองทำเพื่อลดแรงตาน
1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง

สิ่งที่ตองทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมตามความตองการดาน ITของบุคลากร
2. ผูบริหารตองใหความสำคัญและผลักดันใหเกิด

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

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช
ประโยชนไดอยางแทจริง
3. จัดทำมาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ.
4. การจัดทำฐานขอมูลกลางในดานการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช
ขอมูล
ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT
2. รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการจัดทำ
เปนฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมที่
ใหความสำคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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

สิ่งทีต่ องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนำใหมี
คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม

3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผูนำ วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ
ผูบ ริหารอยางเปนรูปธรรม

2. มีระบบประเมินผลผูบริหารที่เขารับการ
ฝกอบรมวามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที่

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

จำเปนและตองการในการเปนผูบริหาร
เปาประสงค
1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
พัฒนาภาวะผูนำและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป

แรงตาน/อุปสรรค
1. ระเบียบปฏิบัติของขาราชการในบางเรื่อง
ไมเหมาะสมกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับ
ขาราชการ
2. ปญหาหนีส้ ินของขาราชการ
3. ขาดงบประมาณ
4. การจัดสวัสดิการไมตรงกับความตองการของ
ขาราชการ เนื่องจากไมมีการสำรวจความ
ตองการที่แทจริง
เกี่ยวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงานเปนผูประเมิน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา
2. จำนวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับการ
สอนงาน

สิง่ ทีต่ องทำเพื่อลดแรงตาน
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

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 ฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่ อรักษาบุ คลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งไวกับ
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. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่มีสมรรถนะ
สูง เชน Talent Management
2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไวได
2. ระดับความสำเร็จของการสรางระบบสราง
แรงจูงใจในการทำงาน

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

แรงตาน/อุปสรรค
1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง
2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใช
วิธีการเดิมๆ ทำใหไมนาสนใจ
3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
องคความรูขององคกร
4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
อยางชัดเจน
5. คานิยมในการทำงานของผูใตบังคับบัญชา
6. ไมมีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรม
คุณธรรมของขาราชการ

สิ่งที่ตองทำเพื่อลดแรงตาน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทำงาน
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร
เปาประสงค
1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม

สิ่งที่ตองทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม
จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม

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

ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ
สมรรถนะประจำตำแหนง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหมเปดโอกาสใหดำเนินการได
2. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให
ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม

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

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

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

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

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

สิ่งที่ตองทำเพื่อลดแรงตาน
1. ทำแผนการจัดการความรูเพือ่ เปนแนวทางใน
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
2. เก็บรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจายอยู
ตามสำนัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปน
หมวดหมู

สิ่งที่ตองทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ

3. ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ
เขาถึงองคความรู
เปาประสงค
1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู
2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการ
รวบรวม
3. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว
ใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรูดวย

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการ
ความรู
2. จำนวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม
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
พัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ
เปาประสงค
1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนำ
ใหกับขาราชการ
2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา
ภาวะผูนำใหกับขาราชการ

ตัวชีว้ ัด
1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนำ
ใหกับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ
2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูนำ

สรุปปจจัยหลักแหงความสำเร็จเพื่อกำหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การสรางความกาวหนาใน
สายอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การวางแผนอัตรากำลัง
และปรับอัตรากำลังให
เหมาะสมกับภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ
1. จัดทำฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน
2. จัดทำแผนสรางความกาวหนา (Career
Path) ใหชัดเจน
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทำงานเพื่อ
สรางความกาวหนาในอาชีพ

เปาประสงค
1. จัดทำฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง
เปนปจจุบนั
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากำลัง
ใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน
3. จัดทำแผนสรางความกาวหนา
(Career Path) ใหชัดเจน
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน
1. เพิ่มอัตรากำลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจ
1. สรางและปรับกระบวนทัศน
การถายโอน
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให ใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
เปนไปตามกรอบที่กำหนด
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ
3. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่
2. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
สอดคลองกับความเปนจริงตามภารกิจหนาที่ สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม โดย
4. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับ
วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรให
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
สอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหม
บุคลากร
1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปนระบบ 1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT ของ
และตอเนื่อง
บุคลากรกองการเจาหนาที่อยางเปน
2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
ระบบและตอเนื่อง
อยางเพียงพอ
2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
เทคโนโลยีจากภายนอก
บริหารทรัพยากรบุคคล
4. กำหนดใหความรู ความสามารถ ดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตำแหนง
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุน
และสงเสริมตามความตองการดาน IT ของ
บุคลากร
6. ผูบริหารตองใหความสำคัญและผลักดัน
ใหเกิดระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
นำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง
7. จัดทำมาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศ
ใหครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ
8. การจัดทำฐานขอมูลกลางในดานการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช
ขอมูล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การพัฒนา
พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ ภาวะผูนำ วิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
ผูนำ มีวิสัยทัศน และ
พฤติกรรมของผูบริหารยุค 2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน
(Coaching) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ใหมทใี่ หความสำคัญกับ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู ภาวะผูนำ และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป
3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency
กับประสิทธิภาพการ
ที่จำเปนและตองการในการเปนผูบริหาร
ปฏิบัติงาน
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนำ
ใหมีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม
5. มีระบบการประเมินผลผูบริหารที่เขารับ
การฝกอบรมวามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
เพียงใด
6. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที่
เกี่ยวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน เปนผูประเมิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 1. วางแผนงานใชงบประมาณเพื่อการ
การสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัด
ของบุคลากร
และมีประสิทธิภาพ
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนว
ทางการดำรงชีวิต
3. สำรวจความพึงพอใจ/ความตองการของ
ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ
4. จัดทำแผนสวัสดิการของขาราชการให
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยาง
สม่ำเสมอ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. กำหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบายเนนหนักใหนำไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
7. คณะทำงานดานสวัสดิการขาราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝาย เชน ผูบริหาร

เปาประสงค

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ
มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูนำและ
ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสม่ำเสมอ
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทำงานและดำรงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ
ระดับสูง ผูบริหารสำนัก/กอง ทองถิ่นจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ตอเนื่อง
การพัฒนาระบบสราง
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ
แรงจูงใจเพื่อรักษา
2. มีการจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ อืน่ เกี่ยวกับสวัสดิการใหมีความเหมาะสม
สูงไวกับหนวยงาน
เทาเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมอยางตอเนื่อง
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ
ตอเนื่องชัดเจน
5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึน้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของ
การเสริมสรางคุณธรรม
บุคคลในการทำงาน
จริยธรรมใหแกพนักงาน
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดาน
คุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น
5. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากร
เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมขององคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 1. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหนง
การบริหารทรัพยากร
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ ในระบบการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะประจำตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาองคกรใหเปน

1. บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู

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

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. มีการจัดทำรายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหนงที่สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. มีการประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน
1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู
2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยู

ประเด็นยุทธศาสตร
องคกรแหงการเรียนรู

ปจจัยหลักแหงความสำเร็จ
2. มีแผนการจัดการความรู
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร
องคความรู

เปาประสงค
ไดรับการรวบรวม
3. มีการเผยแพรองคความรูที่ได
รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอื่นได
เรียนรูดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่10 1. มี ห ลั ก สู ต รการสร า งภาวะผู น ำให กั บ 1. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การพัฒนาภาวะผูนำใหกับ ข า ราชการที่ เหมาะสมและเป ด โอกาสให ภาวะผูนำใหกับขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการในหน วยงานไดเขารับ การอบรม 2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ
อยางทั่วถึง
2. ผูบังคับบัญชาเห็นความสำคัญและยินดี
สงบุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลประโคนชัย

แบบฟอรมการจัดทำแผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร
มุงพัฒนาเพื่อ “เปนองคการบริหารสวนตำบลที่มีสมรรถนะสูงใน 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
การสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน”
2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
พันธกิจ
4. พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมที่ใหความสำคัญ
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. พัฒนา เทศบาลฯใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. สงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
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. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของ อปท. ใหมีประสิทธิภาพ
7. สงเสริมให เทศบาลฯ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนไดรับ
การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางรางกาย จิตใจความรู ความสามารถทักษะ
ประกอบอาชี พ และความมั่ น คงในการดำรงชี วิ ต เพื่ อ นำไปสู ค วาม
เขมแข็งของครอบครัว
8.สงเสริมใหบุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช

มิติ
มิติที่ 1
ความ
สอดคลอง
เชิง
ยุทธศาสตร

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

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสรางเสนทางความกาวหนา
(Career Path)

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

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำตำแหนงที่
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหนงที่สอดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม
ระดับของความสำเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

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

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด

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

มิติ

เปาประสงค

5. ประชาสัมพันธและจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน
6. มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ

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

7. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม รอยละของผูผานการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะผูนำใหกับขาราชการ การพัฒนาภาวะผูนำ
มิติที่ 2
1. จัดทำฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตอง
ประสิทธิภาพ เปนปจจุบนั
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผูรับผิดชอบ

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด
งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด

1. แผนการสงบุคลากรเขารับ
การอบรม

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานขอมูลบุคลากร

1. โครงการจัดทำฐานขอมูล
บุคลากร กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด

รอยละของขอมูลสารสนเทศที่
ไดรับการจัดทำเปนฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานจัดทำฐานขอมูลสาร
สน-เทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด

การติดตามผล

1. การประเมินผล
โครงการ
2. การทดสอบความรู
หลังการอบรมสัมมนา
1. การนำหลักสูตรไปใช
ฝกอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนำไปใช
1. จำนวนผูเขารับการ
อบรม
2. 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.
3. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ 1. แผนงานการสรรหาและ
สอดคลองกับการบริหารทรัพยากร
สรรหาและบรรจุแตงตั้งที่
บรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับการ
บุคคลแนวใหม โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม สอดคลองกับการบริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
ความคิดของบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย
โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิด
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
การบริหารงานบุคคลของ
บุคคล
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
มีวิสัยทัศน อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

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

รอยละของผูบริหารที่ไดรับการ
พัฒนา

5. จัดใหมรี ะบบการสอนงาน
จำนวนบุคลากรกองการ
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูนำและ เจาหนาทีท่ ี่ไดรับการสอนงาน
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
6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เชน Talent
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไวได
สมรรถนะสูง (Talent
Management
Management)
2. โครงการสงขาราชการเขา
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หนวยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการบรรจุใหมและรับโอน
7. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู ระดับความสำเร็จของจัดทำ
1. แผนการจัดการความรู
แผนการจัดการความรู
8. องคความรูที่กระจัดกระจายอยู
ไดรับการรวบรวม

9. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบ
รวมแลวใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรู
ดวย
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
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหวางชีวิต
กับการ
ทำงาน

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
3. โครงการสรางเครือขายภาค
ประชาชน/องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการแจงเบาะแสเฝา
ระวังทุจริตฯ
ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัด
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร จริยธรรมของบุคลากรกรม
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สงเสริมการปกครองทองถิ่น

3. สงเสริมและประชาสัมพันธให
รอยละของบุคลากรที่เขาใจและ
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามคานิยม ปฏิบัติตามคานิยมของกรม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. โครงการสงเสริมและ
งานบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ สำนักงานปลัด
และปฏิบัติตามคานิยมของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการ
ของบุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทำงานและดำรงชีวิต

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการ งานบริหารงานบุคคล
บุคลากร กรมสงเสริมการ
สำนักงานปลัด
ปกครองทองถิ่น

ระดับความสำเร็จในการสงเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทำงานและ
ดำรงชีวิต

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนให งานบริหารงานบุคคล
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
สำนักงานปลัด
พอเพียงมาใชในการทำงานและ
ดำรงชีวิต

การติดตามผล

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

มิติ

เปาประสงค
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ระดับความสำเร็จในการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานบริหารงานบุคคล
คุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจ และสรางแรงจูงใจในการทำงาน สำนักงานปลัด
ในการทำงานของบุคลากร
ของบุคลากร

การติดตามผล
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
ตำแหนง
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม
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 รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะ
ภาวะผูนำใหกับขาราชการ
ผูนำ
1.1 จัดทำฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปน
1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดฐานขอมูลบุคลากร
ปจจุบัน
2.1 จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการจัดทำ
เปนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร

3. ประสิทธิภาพของการ 1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
1.1 จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู ทักษะ
สมรรถนะในการทำงาน

ตัวชี้วัด
1.1.1 รอยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหนง

2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับ
อัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน 2.1.1 ระดับความสำเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน
การทำงานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรมในการทำงานให
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ
เหมาะสมกับภารกิจ

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT ของ
บุคลากรกองการเจาหนาที่ อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มี
วิสัยทัศนและพฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมที่ใหความสำคัญกับบุคลากรควบคูไป
กับประสิทธิภาพของงาน

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน 4.1.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ 4.2.1 จำนวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับการ
พัฒนาภาวะผูนำและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป
สอนงาน

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

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT

5.1.1 รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไวได
6.1.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำ แผนการจัดการ
ความรู
6.2.1 จำนวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม
6.3.1 ระดับความสำเร็จของการเผยแพรองคความรู

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

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

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

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย
เรื่อง นโยบายกลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
--------------------------------การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ กระบวนการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ ตั้งแต การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การพัฒนา การ
วางแผนอัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการ
ใหพนจากตำแหนง เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยเปนระบบที่ยึดถือ
หลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให
เกิดประโยชนสูงสุด สัมฤทธิผลตามเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้นเทศบาลตำบลประโคนชัย จึงประกาศนโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง การโอนยาย
และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา
2. มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการแบงปน
แลกเปลี่ยนขอมูลและความรู เพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการบรรลุภารกิจ
และเปาหมายของหนวยงาน
4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมี
ความพรอมทีจ่ ะขับเคลื่อนองคกรใหพัฒนาไปสูเปาหมาย และวิสัยทัศนการพัฒนา
6. ใหบุคลากรไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการที่เปนธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบกฎหมาย
กำหนด
7. สงเสริมใหบคุ ลากรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

(นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

