นโยบายและกลยุทธ์
ด้านการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะเพชร
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
..............................................................................
เทศบาลเป็ น หน่ วยงานของรัฐ ที่มีภ ารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้ มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการ
ในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมิติอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไก
สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคั ญที่จะทำให้ภ ารกิจของ
เทศบาลสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาล มีการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา
15และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริห ารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
นโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.256๕

(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

คำนำ
เทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งใน
ทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้
และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้
จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลเกาะเพชรขึ้น โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จ 5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่
1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการ
บริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึ งได้ดำเนินการจัดทำแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะนำแผนกลยุทธ์การบริห ารทรัพ ยากรบุคคลที่ ได้รับ การจัดทำ เพื่ อ
เป้าหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการ
ส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”
เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนำ
1.หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
3.เป้าหมาย

๑
1
1
1

บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วิเคราะห์บุคลากร

๓
3
3
4

บทที่ 3 นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล

16

นโยบายและกลยุทธ์
ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
บทที่ ๑ บทนำ
หลักการและเหตุผล
บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาด การ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความ เสียหายต่อ
องค์กร ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงได้จัดทำ
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดให้พนักงาน
เทศบาลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564– 2566)และ
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564–2566) ต่อไป

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงานตาม ลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
2.3 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาลตำบลเกาะเพชร
2.5 เพื่อดำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป

3.เป้าหมาย
3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเกาะเพชรในระยะสั้น ของผู้บริหาร
(1) พนักงานในองค์กรสามารถนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง
(2) การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม
(3) พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ของพนักงานเทศบาล
(1) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ พัฒนาในแต่ละปี
อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ
(2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลทุกตำแหน่ง สายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการ พัฒนาในแต่ละ
ปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ
(3) องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่าง น้อย 1หลักสูตร/
โครงการ
ของประชาชน
(1) พนักงานในเทศบาลตำบลเกาะเพชร สามารถให้บริการประชาชนอย่าง รวดเร็ว
(2) พนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดี สามารถทำงานให้ประชาชนพึงพอใจใน
การให้บริการ
3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเกาะเพชรในระยะยาว
ของผู้บริหาร
(1) เทศบาลตำบลเกาะเพชรมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชนใน
พื้นที่
(2) เทศบาลตำบลเกาะเพชร สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหาร จัดการ
ของพนักงานเทศบาล
(1) เทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็นองค์กรที่น่าอยู่
(2) องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
ของประชาชน
(1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน
(2) องค์กรสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง
(3) องค์กรสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
(4) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชน พึงพอใจในการ
ให้บริการ

บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
“บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม
เกิดสังคมล้อมรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติ”
การพั ฒ นาบุ คลากรของเทศบาลตำบลเกาะเพชร จั ดทำขึ้ นอย่ างเป็ นระบบ คำนึ งถึ งแผนอั ตรากำลั ง ๓ ปี
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่งใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะบนพื้นฐานของ
ทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อให้เกิด ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิ บัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การบริหารงานบุคคล ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์

“ บุคลากรมีสมรรถนะสูง ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ”

พันธกิจ

1. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
3. รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร

นโยบายผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ
ยิ่งใหญ่ คือ ปลอดทุจริต และให้บริการประชาชนด้วยไมตรี
-ต้องเป็ น องค์กรทีมีคุณ ภาพ เป็นเลิ ศในการให้ บริการ โดยยึดหลั กประชาชน คือ คนที่
สำคัญ และจะเข้างวดกับผู้ที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนอย่างจริงจัง
-จะต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะดำเนินการกับบุคคลที่ทุจริตคิดมิชอบใน
องค์กรอย่างเด็จขาด โดยเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย
-สนั บ สนุ น และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการทำงาน โดยการส่ งเสริ ม ให้ มี
การศึกษาอบรมสูงขึ้น
-พัฒนาเครื่องมือสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมบริการประชาชน และจัดหาสถานที่ใน
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะเพชร กำหนดไว้ ๔ ด้าน คือ
๑ การวางแผนอัตรากำลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เป้าประสงค์
๑. มีแผนความต้องการกำลังคนครอบคลุมทุกหน่วยงาน
๒.มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
๓. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องและทันเวลา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑. มีแผนความต้องการอัตรากำลังคนครบทุกหน่วยงาน
๒.สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๓. มีรายงานผลการดำเนินงานด้านบุคลากรได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

๒.การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
เป้าประสงค์
๑.บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒. เพิ่มสัดส่วนการพัฒนาตนเองมากขึ้น
๓.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการทำงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑.บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒.พัฒนาตนเองได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. บุคลากรร้อยละ ๘๐ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี
๓. การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
เป้าประสงค์
๑.มี ร ะบบการเลื่ อ นขั้ น ที่ ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารของบุ ค ลากรที่
เหมาะสมเที่ยงตรง
๒.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน
๔. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร
เป้าประสงค์
๑.ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย
สำนึกในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเองและเทศบาล
อันยังผลให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑.บุคลากรในสังกัดรับทราบเรื่องข้อบังคับของเทศบาล ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาล
๒.การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรอยู่ในระดับดี
๓.การรายงานผู้กระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณไม่มี

ภ ายใต้ ยุ ท ธศ าส ต ร์ แ ต่ ล ะด้ าน ได้ ระบุ เป้ าป ระส งค์ ตั วชี้ วั ด แ ละค่ าเป้ าห ม า ย ม าต รก าร
และแผนปฎิบัติการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฎิบัติได้ โดยมีการติดตาม
ประเมินผลให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนต่อไป
ข้อมูลด้านบุคลากร
แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล จะพึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มความสามารถ ด้วย
ความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และให้บริการประชาชนอย่างเสมอ
ภาค
เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะกำหนดแนวทางการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้ า ง โดยการจั ด ทำ
แผนพัฒ นาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกตำแหน่งได้มีโอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธี ก็ได้ เช่น การปฐมนิ เทศ การฝึกอบรมอย่างน้อย1ครั้ง/ปี/คน การศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บังเกิดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ดังนี้
๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดีย วกับ การวางแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้
เพือ่ ให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

การวิเคราะห์ตัวบุคลากร

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

ด้านบุคลากร
๑.บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒.การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้
๓.อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔.มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕.ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖.มีระบบบริหารงานบุคคล

ด้านบุคลากร
๑.ขาดความกระตือรือร้น
๒.มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่
๓.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔.พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้การทำงานไม่
ทั่วถึง
๕.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖.สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่างๆสำหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน
ปัจจุบันภายนอก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
๑. นโยบายรัฐบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
๑. กฎระเบียบบางประการไม่เอื้อต่อการประ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพ
กออาชีพท้องถิ่นบางประเภท
ชีวิตของประชาชน
๒. การประกอบอาชีพที่มีลักษณะคล้ายคลึง
๒. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการ
กันหรือประเภทเดียวกันส่งผลกระทบทำให้เกิด
พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การแข่งขันในตลาดสูงขึ้น
การบริหารจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัด
๓. ผลกระทบจากการขัดแย้งทางการเมือง
๓. นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพิ่ม
๔. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกทำให้เกิด
โอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ปัญหาวัยรุ่น
ความต้องการของประชาชนทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ดียิ่งขึ้น
๔. นโยบายปราบปรามยาเสพติดและผู้มี
อิทธิพลอย่างจริงจัง
ด้านบุคลากร
๕. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย ๑.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ในชุมชน การ
ทำให้ท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ดำเนินการทางวินัยเป็นไปยาก มักกระทบกลุ่ม
ด้านบุคลากร
ญาติพี่น้อง
๑.ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาล
๒.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ บางสายงานค
๒.มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
วารู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
๓.บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลทำให้ หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจของ
รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
เทศบาล
๔.บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี,ปริญญา ๓.งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
โทมากขึ้น
จำนวนประชากร และภารกิจ
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ และ
1. ถนัดงานประจำ ซึ่งไม่เอื้อให้เกิดความคิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร
สร้างสรรค์ในการทำงานและขาดการทำงาน
๒. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงานกับ
ในเชิงรุก
หน่วยงานต่างๆภายในอำเภอและจังหวัด
2.การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติยังมีไม่มาก
๓. ใกล้ชิดและเข้าถึงแหล่งข้อมูลและมีระบบ
เท่าที่ควร
เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
-มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรและกำหนดหน้าที่
เฉพาะงาน ในบางภารกิจงาน
การทำงานอย่างชัดเจน
-มีสภาพแวดล้อมที่ดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอต่อการทำงาน
-มีการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ
ครอบคลุมในทุกด้าน
-บุคลากรมีความรู้ และเชียวชาญในการปฏิบัติงาน
-บุคลากร 1 คน มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
มากกว่า 1 ตำแหน่ง/1 งาน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
๑. กฎหมายกระจายอำนาจให้องค์กร
๑. ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจำนวนมาก
ปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏิบัติภารกิจที่มีความ
อาทิงานประกวด ประเมิน งานที่ให้ความ
หลากหลาย
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก งานตาม
๒. นโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรม
นโยบาย ซึ่งส่งผลต่องานประจำ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนและกำหนด
๒. ขาดความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมจาก
ทิศทางไว้อย่างชัดเจน
หน่วยงานภายนอก
๓. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้น
๓. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการของรัฐที่
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งเสริมการ
เพียงพอความต้องการของบุคลากร
ท่องเที่ยวการเกษตร และการรักษาความสะอาด
๔. ความซ้ำซ้อนของภารกิจและการตรวจสอบที่
ของพื้นที่
เข้มงวดจากหน่วยงานภายนอก
๔. การบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุน
๕. การที่ได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการ
หน่วยงานนำความรู้ไปเป็นเครื่องมือในหาร
ดำเนินงานของ อปท.
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
๕. กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค
โปร่งใสและเป็นธรรม

การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน
1. การจำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออำนวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า
3. นโยบายรัฐบาล
3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.
4. มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ
สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน
สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน
1. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path)
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล
บุคลากร
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม 2. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
และอัตรากำลัง
3. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้าง
ชัดเจน (Career Path)
เส้นทางความก้าวหน้า
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ
สมรรถนะในการทำงาน
ประจำตำแหน่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการ
1. ถูกจำกัดด้านอัตรากำลังจากการปรับปรุง
วางแผนอัตรากำลังและการปรับอัตรากำลัง
กระทรวง ทบวง กรม
ให้เหมาะสมกับภารกิจ
2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ
2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน
เปลี่ยนแปลง
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า
4. อัตรากำลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. เพิ่มอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน
2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้
เป็นไปตามกรอบที่กำหนด

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่

เป้าประสงค์
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทำงานให้
เหมาะสมกับภารกิจ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึง วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1.ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสำคัญ
2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ
สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตำแหน่ง

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนำไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ
3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร
2. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ.
4. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล

เป้าประสงค์
1. พัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้าน IT ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT
2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทำ
เป็นฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร
ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. มีโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารที่
1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย
หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก
ให้ความสำคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา
รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ
Competency ของตนเอง
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/
ราชการโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการ
ไม่ค่อยน่าสนใจ
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอ
3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ
ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จำเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำให้มี
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่

เป้าประสงค์
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
3. พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา

2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
3. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน

2. จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สอนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกำหนดให้เป็น
นโยบายของรัฐบาล
2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ

เป้าประสงค์
1. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดำรงชีวิต
3. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
4. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรื่อง
ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ
ข้าราชการ
2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
3. ขาดงบประมาณ
4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ
ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสำรวจความ
ต้องการที่แท้จริง
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทำงานและดำรงชีวิต

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
2. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
3. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม
ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ระดับสูง
ผู้บริหารสำนัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ไว้กับหน่วยงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม
1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ
การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ
ตำแหน่งของบุคลากร
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานกับ
2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม
หน่วยงาน
3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ
มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทำให้
อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า
สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ต่อเนื่องชัดเจน
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
และเกิดผลในทางปฏิบัติ
ต่อเนื่องชัดเจน
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ 2. ทำระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะ 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สูง เช่น Talent Management
สามารถรักษาไว้ได้
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีความ
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบสร้าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
แรงจูงใจในการทำงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ
1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ
2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้
ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม
วิธีการเดิมๆ ทำให้ไม่น่าสนใจ
ของข้าราชการ
3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ
3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
หน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ
องค์ความรู้ขององค์กร
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ
4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อย่างชัดเจน
5. ค่านิยมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ไม่มีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรม

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทำงาน
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน
บริหารงานบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จริยธรรมของกรม
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ค่านิยมของกรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดำเนินการได้
2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง (Function Competency)
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถ. พ.ศ.2549-2553 ไม่สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
สถ.และสมรรถนะประจำตำแหน่ง (Function
Competency) ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตาม
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
2. ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ
บุคคล สถ.
ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
3. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์และ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
บุคลากรในหน่วยงาน
ใหม่
1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร
สถ. และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้อง
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำ
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่ง
ที่กำหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม
1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
เป็นหมวดหมู่
3. บุคลากรขาดความสนใจ
สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ทำแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน
1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ตาม
สำนัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น หมวดหมู่
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ
เข้าถึงองค์ความรู้
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการบรวม 2. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
3. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ
2. อำนาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็น
ส่วนใหญ่
3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างภาวะผู้นำไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
บุคลากรทุกกลุ่ม

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. มีระบบการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อให้บุคลากรได้
แสดงออกและกล้าตัดสินใจ

2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ
เป้าประสงค์
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ

ตัวชี้วัด
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ

บทที่ 3
นโยบาย และกลยุทธ์การบริ หารงานบุคคล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลเกาะเพชร
บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ขององค์กร
จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ จัดทำแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ ดีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงมีนโยบาย และกลยุทธ์ด้านต่างๆ ดังนี้
1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ อัตรากำลังและ
การบริ ห ารอั ต รากำลั งให้ เหมาะสมกั บ ภารกิ จ ขององค์ ก รและเพี ย งพอ มี ค วามคล่ อ งตั ว ต่ อ การ ขั บ เคลื่ อ นการ
ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่องโยง กับผลตอบแทนและมี
การกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
2.จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง ด้านการ
สรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา บุคลากรและ
การบริหารผลตอบแทน
3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4.จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5.จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล
2.จั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรตามตำแหน่ งงานและสายอาชี พ ตามสมรรถนะ แผนการสื บ ทอด
ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับ
ตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
4.ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรยึ ด มั่ น ในวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของเทศบาลตำบล
เกาะเพชร
5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด ความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
และใช้บริหารงาน ด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ ปฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
4.นโยบายด้านสวัสดิการ เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและ
พึงพอใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี ผลงาน
และสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ
กลยุทธ์
1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร
4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
.๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
๒ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
1ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
2ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเกาะเพชร เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการ
ภายใน และกรอบอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
๓ วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
๓ เพื่อจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร และส่งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ
ปรับแต่งร่างแผนอัตรากำลัง
๔ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2564 – 2566
๖ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อำเภอ และจังหวัด และส่วน
ราชการในสังกัด
โครงสร้าง
เทศบาลตำบลเกาะเพชรมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใต้อำนาจหน้าที่
ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการดังนี้

๘.๑ โครงสร้าง เทศบาลตำบลเกาะเพชรได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับภารกิจด้านต่างๆ
ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

๑.สำนักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานธุรการ
๑.๒ งานแผนและงบประมาณ
๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๔ งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๑.๗ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๑.๘. งานกฎหมายและคดี

1.สำนักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานธุรการ
๑.๒ งานแผนและงบประมาณ
๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๔ งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๑.๗ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๑.๘. งานกฎหมายและคดี

๒. กองคลัง
๑.๑ งานการเงินและบัญชี
๑.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๑.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๒. กองคลัง
๑.๑ งานการเงินและบัญชี
๑.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๑.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๓. กองช่าง
๑.๑ งานสาธารณูปโภค
๑.๒ งานวิศวกรรม

๓. กองช่าง
๑.๑ งานสาธารณูปโภค
๑.๒ งานวิศวกรรม

6.นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง
1.บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ
2.พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน
3.พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน โดยให้มีอัตรากำลังในแผน อัตรากำลัง
3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ดังนี้

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕64-๒๕๖6
เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนราชการ

กรอบอัตรา
กำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เพิ่ม/ลด(+/-)
หมาย

เหตุ

๒๕64

๒๕65

๒๕66

๒๕64

๒๕65

๒๕๖6

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

ว่าง

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
1
4

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
1
4

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
1
4

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
1
4

-

-

-

ว่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานตกแต่งสวน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ดูแลเด็ก

๑
1
1
3

๑
1
1
3

๑
1
1
3

๑
1
1
3

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
คนงานเครื่องสูบน้ำ

9
1

9
1

9
1

9
1

-

-

-

กองคลัง(๐๔)
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผูอ้ ำนวยการกองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดเทศบาล)
สำนักปลัดเทศบาล (๐๑)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ )
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบตั ิงาน/ชำนาญงาน
ครู

ว่าง
ว่าง1

ว่าง
ว่าง1

ว่าง

กรอบ
อัตรา
กำลัง
เดิม

๒๕64

๒๕65

๒๕๖6

๒๕64

๒๕65

๒๕66

๑
๑
1
๑

๑
๑
1
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-

-

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

1

๑

๑

๑

-

-

-

กองช่าง(๐๕)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา อาวุโส
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

พนักงานผลิตน้ำประปา

2

2

2

2

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

2

2

2

2

-

-

-

๕3
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๕3

๕3

-

-

-

ส่วนราชการ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบตั ิการ/ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบตั งิ าน/ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบตั ิงาน/ชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

กรอบอัตรากำลังใหม่

เพิ่ม/ลด(+/-)
หมายเหตุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)

รวม

ว่าง

ว่าง

7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือ องค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)
ตามที่คณะกรรมการจัดแผนการจัดการความรู้ ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการจัด ทำแผนการจัดการ
ความรู้ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยมติที่ประชุม มีความเห็นตรงกันให้มีการจัดทำองค์ความรู้ในองค์องค์กร
ในรูแบบ การนำผลการรายงานผลการเข้ารับการอบรม และการจัดทำองค์ความรู้ รวบรวมให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน เพื่อ
ง่ายต่อการสืบค้นและเป็นการถ่ายถอดและเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร
8.นโยบายด้านภาระงาน
1.มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน
2.บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ ำเสมอโดยทุกงาน จะต้อง มี
การประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ ปรับปรุง ภาระงาน
ประจำทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของส่วนราชการ
ในเทศบาลตำบลเกาะเพชร แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวน การปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อ
มีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
9.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
1.ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
2.ให้ทุกงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทาง ในการ
เชื่องโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
3.ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม แผนแม่บท
สารสนเทศของเทศบาลตำบลเกาะเพชร งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์ผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
10.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร
1.มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ ำนวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข ปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ
2.ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน ร่วมกัน
3.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4.ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมและสนั บ สนุ น การสร้า งและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้ บุ คลากร พัฒ นา
ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพ สูงสุดและ
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
11.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.มีการสนั บ สนุ น ส่ งเสริมพั ฒ นาทรัพ ยากรบุคคลเพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถในการปฏิบั ติงาน อย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
2.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3.มีการติดตามประเมินผลการพั ฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนำผล มาเป็น
แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
12.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลเกาะเพชร
เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะเพชรทุกคน ยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย รักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง
อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจำ พึงยึดถือปฏิบัติ 9 ประการ ดังนี้
๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓. มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๔. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๖. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย
และประกาศเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเกาะเพชรถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้
1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งในในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับ
เรื่องร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

