นโยบายกลยุทธ์บริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บททั่วไป
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์
ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
บทที่ 2 การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
• มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)
- มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
- มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
- และหลักเกณฑ์การพัฒนา
บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
• แต่งตั้งคณะทำงาน
• ประชุมคณะทำงาน
• กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
• การดำเนินงานตามขั้นตอน
- วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์
* ด้านกระบวนงาน
* ด้านบุคลากร
* ด้านทรัพยากร
* ด้านลูกค้า /ผู้รับบริการ (หน่วยงาน/ประชาชน)
- วิเคราะห์ SWOT
- วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
- ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
- จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
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คำนำ
เทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่ งเสริมท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่ อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็ น
ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และ
พันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบล
เกาะเพชร ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลเกาะเพชรขึ้น โดยได้
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่
1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และ
สอดรับ กับวิสัย ทัศน์ พันธกิจ ดังนั้ นเพื่อให้ เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีแผนกลยุทธ์การบริห ารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
มุ่งเน้ น ให้ ผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้องกับ การบริห ารทรัพยากรบุ คคลได้มีส่ ว นร่วมในการกำหนดแนวทางและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
จัดทำ เพื่อเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่
มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”
เทศบาลตำบลเกาะเพชร

บทที่ 1
บททัวไป
่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
“บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม
เกิดสังคมล้อมรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติ”
พันธกิจ
๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
๒.พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ
๔.ดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
• ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลเกาะเพชร
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา: การก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
1.2 แนวทางการพัฒนา: ก่อสร้างปรับปรุงขยายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่อ
อุปโภคและคลองระบายน้ำ
1.3 แนวทางการพัฒนา: ก่อสร้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตไฟฟ้า
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา: การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนา: การดูแลสุขภาวะของประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนา: การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2.4 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย
2.5 แนวทางการพัฒ นา: ส่ งเสริมบทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้สู งอายุ ผู้ พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
3.2แนวทางการพัฒนา: ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

-24.ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชกรรม
และการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน การลดต้นทุนการผลิต และค่าตรองชีพ
4.2แนวทางการพัฒนา: พัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการลงทุน
5.ยุทธศาสตร์การพั ฒ นา: ด้ านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม
5.1แนวทางการพัฒนา: คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนา : การจัดการขยะ
5.3 แนวทางการพัฒนา : เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรร
มาภิบาล
๗.๒แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
๗.๒แนวทางการพั ฒ นา : การพั ฒ นาศั ก ยภาพ/การให้ บ ริ ก าร/องค์ ก ร/บุ ค ลากรอย่ า ง
สม่ำเสมอ
4.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ “นครศรีธรรมราช จังหวัดน่าอยู่ที่สุด”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖0) ได้เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ในปัจจุบัน ภายใต้ความคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้น ตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้งได้ทบทวนจากกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และ
การพันธกิจต่างๆ ดังนี้

-๓๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เกษตรกรรายย่ อ ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ต ามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและความต้องการของตลาด วิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ฯลฯ
๑.๓ ส่ งเสริ ม การผลิ ต และจำหน่ ายสิ น ค้ าเกษตรทั้ งที่ เป็ น อาหาร มิ ใช่ อาหารและ
พลังงานทดแทน
๑.๔ สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
๑.๕ จั ดให้ มี ร ะบบโครงสร้างพื้ น ฐานและแหล่ งน้ ำเพื่ อ การเกษตรอย่างทั่ ว ถึ งและ
เพียงพอ
๑.๖ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาค
การตลาด ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
๑.๗ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัยแลพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุ มชน โดยให้ความสำคัญ
กับการสอดคล้องกับความต้องการภาคเศรษฐกิจชุมชน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
๒.๑ ฟื้นฟูที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
๒.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์ และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม
๒.๓ ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน
ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
๒.๔ ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียง
และยั่งยืน การสร้างเครือชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
๒.๕ ส่งเสริมชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างประสิ ทธิภาพของกลไกการจัดการ
ขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การลดและคัดแยกขยะในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มี
ระบบเก็บ ขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์
๒.๖ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร
และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๒.๗ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ครั ว เรื อ น ชุ ม ชนใช้ พ ลั งงานทดแทน พลั ง งานทางเลื อ ก
พลังงานใสสะอาด
๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ

-๔๒.๙ ผลกดั น ให้ มี ร ะบบคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชนและแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ที่ เป็ น ธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมชุมชน
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓.๑ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การพัฒนาในทุกด้าน
๓.๒ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา กระบวนการเรีย นรู้ คู่ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จั ด
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ส่ งเสริมให้ประชาชน เยาวชนใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
๓.๓ รณรงค์ ให้ เกิด การพั ฒ นาและปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพอนามั ย พั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
๓.๔ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริ มการบริหารจัดการแพทย์
แผนไทย(แพทย์ทางเลือก ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล
๓.๕ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อลดจำนวนผู้เสพและ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
๓.๖ รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
๓.๗ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓.๘ พัฒ นาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่น
กีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรม ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
๓.๙ ส่ งเสริมการทำนุ บำรุงและรักษาศิล ปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี ภูมปั ญ ญา
ท้องถิ่น พัฒ นา ฟื้น ฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒ นธรรม เพื่อส่งเสริมดารเรียนรู้ของเยาวชนและ
ประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก
๓.10 สงเคราะห์ แ ละพั ฒ นาเด็ ก สตรี คนชราและผู้ ด้ อ ยโอกาสทางสั งคม ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
๓.๑๑ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำ
และใช้แผนชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ พั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมภายในเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบให้ ได้ ม าตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
๔.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
๔.๓ พัฒนาระบบสาธารณ๔ปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่

-๕๔.๔ ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.๕ ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
๕.๑ รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตย อัน มี พระมหากษั ตริย์ทรงเป็ น ประมุ ข เสริม สร้างวัฒ นธรรมการเมือ งแบบ
ประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒ นาการบริห ารจัดการองค์กรตามหลั กธรรมาภิบ าลให้ มีประสิ ทธิภ าพและ
โปร่งใส สนั บสนุน ให้ ใช้ทรัพยากรในการบริห ารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูล และรูปแบบการ
ให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
๕.๓ พั ฒ นาและส่ งเสริมการจัดทำแผนท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการในระดับ
ชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบ
การติดตามประเมินผล
๕.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
นอกจากนั้ น ได้ มี ก ารวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ก ารพั ฒ นาใน
ปัจจุ บัน และโอกาสการพัฒ นาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis จำแนกออกเป็น
ประเด็นการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
จุดแข็ง (Strength : S)
๑. ผู้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างไกล
โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่อ
ใช้ในการเพื่ออุปโภคและบริโภค ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบล
เกาะเพชร
๒. เทศบาลมีโครงข่ายการคมนาคมที่ครอบคลุมเชื่อมต่อระหว่างถนนหลัก ถนนรอง
ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว
จุดอ่อน (Weakness : W)
เทศบาลมีงบประมาณที่จำกัด

-6โอกาส (Opportunity : O)
๑. ประชาชนให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. เขตเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาพัฒนา
การบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมอยู่ในเขตเทศบาล เช่น ถนน สระน้ำประปา
เป็นต้น
๓. เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีภูมิประเทศที่แยกออกเป็น 2 ส่วน มีทั้งส่วนที่ติดทะเลและ
แม่น้ำ
อุปสรรค (Threat=T)
๑. ความเจริญเติบโตของตำบลที่เกิดจากการเร่งพัฒนา เช่น มีการสร้างกังหันลม เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า ของบริษัทภาพนอก การก่อสร้าง บ้าน อาคาร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน เช่น ฝุ่นละออง , มลพิษทางเสียง เป็นต้น
๒. การคมนาคมขนส่ง จากรถบรรทุกน้าหนักเกินจากภายนอก ที่ใช้เส้นทางผ่านเทศบาล
ส่งผลให้ถนนเกิดการชารุดเร็วขึ้น
๒) ด้านการพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง(Strength : S)
๑. เทศบาลตำบลเกาะเพชรมีหมู่บ้านที่เข้มแข็ง จำนวน 9 หมู่บ้าน และชมรมต่าง ๆ ที่
เทศบาลให้การสนับสนุน มีการรวมกลุ่มและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือ
ร่วมใจกันทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาเจริญ ก้าวหน้าที่มั่นคง
และยั่งยืน
๒. เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดูแล
รักษาพยาบาลแก่ประชาชนเบื้องต้นที่ครอบคลุมและทันสมัย
๓. เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีการส่งเสริมการออกกาลังกายแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
สถานที่หรืออุปกรณ์การออกกาลังกาย
4. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้น ซึ่งเทศบาลได้ให้
การสนับสนุนชมรมเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เช่น ชมรมแอโรบิก ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
๖. เทศบาลตำบลเกาะเพชร มี อ.ส.ม. ที่มีจิตบริการและศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชน
๗. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษา มีการจัดเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร หลักสูตรเพื่อรองรับและให้บริการด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับมัธยม และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ ไปด้วย
๘. เทศบาลตำบลเกาะเพชร ให้การดูแลและการสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้พิการและผู้ยากไร้ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
๙. ประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์

-7จุดอ่อน (Weakness=W)
๑. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
๒. ประชาชนบางส่วนขาดระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตร่วมกัน เช่น การไม่มีวินัย
การจราจร, ขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด , การก่อความเดือดร้อนในสังคม เป็นต้น
๓. เทศบาลมีแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่ชัดเจนไม่มากนัก เช่น ห้องสมุด
เทศบาล เป็นต้น
โอกาส (Opportunity=O)
1.มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมในการเข้ามาประสานงาน
ร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
๒. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้เทศบาลสามารถดูแล
ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
๓. มีหน่วยงานหรือสถาบันทางศาสนา ทั้งวัดและมัสยิด ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อ
ประชากร ทำให้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและประชาชน
๔. ในเขตเทศบาลมีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัยธมศึกษาตอนต้น ทั้ง
ของรัฐบาลและเอกชน ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
๕. เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชน
อุปสรรค (Threat : T)
๑. ค่าครองชีพสูง การดำเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างลำบาก มีอาชีพให้เลือกทำ
น้อย
๒. ปัญหายาเสพติด ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่
๓. การครอบงำทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนต ทีวี วิทยุ
จากสื่อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปของเยาวชนและประชาชนในปัจจุบัน
3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strength : S)
๑. มีสถานที่ในการรองรับและจำหน่าย จัดส่ง สินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ผลิต
๒. มีต้นทุนเดิมที่ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป ได้แก่ ทรัพยากร
ท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
๔. มีตลาดและแหล่งค่าขาย เพื่อจำหน่ายสินค้า
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๑. มีการว่างงานในชุมชน เกิดจากเมื่อจบการศึกษาแล้วไม่มีงาน, งานไม่ตรงกับสาขาที่
เรียน มีความรู้น้อย ตลอดจนการเลือกงานและความเกียจคร้าน
๒. มาตรการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชนมีน้อย ตลาด
รองรับไม่มากเท่าที่ควร
๓. เกิดช่องว่างทางสังคมระหว่างประชาชนที่มีรายได้สูงกับประชาชนที่มีรายได้น้อย
โอกาส (Opportunity : O)
๒. มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการให้ความสนับสนุนความรู้ ก่อให้เกิด
รายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
การขึ้นรถโดยสาร,การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การเข้าพักในโรงแรมและเกสท์เฮาส์ต่างๆ เป็นต้น
๓. รัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น
อุปสรรค (Threat : T)
สถานการณ์ของโลกและประเทศ เช่น ภาวะน้ามันแพง ส่งผลให้สินค้าประมงและ
เกษตร มีราคาสูงขึ้น
4) ด้านรักษาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength : S)
๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
๒. เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบในการกำจัดขยะมูลฝอย
ระดับอำเภอ ตามโครงการจังหวัดสะอาด
๓. ประชาชนมีการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
ปัญหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากขึ้น
จุดอ่อน (Weakness : W)
๑. งบประมาณมีจำกัดในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือการดำเนินการเกีย่ วกับด้านสิ่งแวดล้อม
๒. ประชาชนบางส่วนในเขตเทศบาลขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด เช่น การทิ้ง
ขยะไม่เป็นที,่ การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน ร้านค้าและโรงงานลงสู่แม่น้ำ เป็นต้น
๓. พื้นที่การบาบัดน้าเสียยังไม่ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
โอกาส (Opportunity : O)
๑. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามอยู่ในเขตตำบล
๒. การเป็นเมืองที่มีทรัพยากรทางทะเล ทำให้มีนักท่องเที่ยวหาปลา ทำให้สามารถ
กระตุ้นเตือนประชาชนให้หันมาสนใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อเสริมสร้าง/
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพสมบูรณ์ อันเป็นผลให้ประชาชนเกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

-9๓. ได้รับความสนใจและร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นด้วยกันในการร่วมกันจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเกาะเพชร เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย
อุปสรรค (Threat : T)
๑. หน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงตลอดจนประชาชนที่อยู่นอกเขตนำขยะมูลฝอยมาทิ้งใน
เขตเทศบาล
2. การพัฒนาสู่ความเจริญของตำบลในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม เช่น ปัญหามลพิษต่าง ๆ
3. สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก
4. ฤดูกาลส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
5) ด้ า นพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลภายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จุดแข็ง (Strength : S)
เทศบาลตำบลเกาะเพชรเป็นชุมชนท้องถิ่น กึ่งเมือง คือ มีพื้นทีอ่ ยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอ
ประชาชนสามารถรั บ ข้อ มูล ข่าวสาร ได้ทั น ต่ อเหตุก ารณ์ โดยมี ผู้ น ำชุม ชน เช่น กำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน
ระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันและมี
ความสัมพันธ์และประสานงานกันเป็น อย่างดี
จุดอ่อน(Weakness : W)
ในด้านการเมืองถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง
แต่เยาวชนยัง ขาดความเข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังมีความเข้าในการเมือง
การปกครองน้ อ ย การไปใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ของการเมื อ งท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลที่ผ่านมายังอยู่ในระดับปานกลาง การบริหารงานเนื่องจาก
เทศบาลเป็นหน่วยงานที่ต้องตอบสนองต่อนโยบายผู้บริหารซึ่งสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งวิธีการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายในแต่
อย่างไรก็ตามค่านิยมในการดำเนินงานแบบเดิมซึ่งเน้นการทำงานแบบ ภาคส่วนยังปรากฏเป็นปัญหาใน
การประสานงานภายในอยู่บ้าน ประกอบกับ เทศบาลยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารงาน เช่น
ยานพาหนะ อุปกรณ์บำรุงเครื่องจักรกลและเครื่องใช้สำนักงาน
โอกาส (Opportunity : O)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้อำนาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นกระแสความคิด
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ความนิ ย มไปทั่วโลกทำให้ ป ระชาชนเริ่ มมีแนวความคิดในการเข้ามามีส่ว นร่วมในการตัดสินหรือให้
ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุปสรรค (Threat : T)
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความ
แน่นอน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้ในระยะยาว นอกจากนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็น
ลักษณะของการควบคุม ท้ องถิ่น ไม่ได้มี อิส ระในการดำเนิน งานที่จะตอบสนองต่อปัญ หาและความ
ต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำของอำนาจหน้าที่ระหว่ างหน่วยงาน
โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการ
ยกเว้นระเบียบราชการได้เป็นอำนาจจากกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมักจะมีการยกเว้นระเบียบ
เฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความต้องการที่ แท้จริงของประชาชนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

บทที่ 2
กำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลตำมกรอบมำตรฐำน
ควำมสำเร็จด้ำนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard)
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ จัด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว ประกอบด้วย
มิตทิ ี่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้ เทศบาล บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กำลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้ องกับการบรรลุ ภ ารกิจและความจำเป็นของส่ วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุ บัน และอนาคต มีการวิเคราะห์ส ภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่อ งว่างด้านความ
ต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) มี น โยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
เพื่อดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็น
ต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน
 มิ ติ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Operational
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริห ารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย
และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง

-123) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ ายของส่ ว นราชการมี ค วามเหมาะสม และสะท้ อ นผลิ ต ภาพของบุ ค ลากร
(HR Productivity)
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)
4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิ ติ ที่ 3 ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ( HRM Program
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ
2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนั บ สนุ น ให้ เกิดการเรียนรู้และการพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งส่ งเสริมให้ มีการ
แบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่ อ พั ฒ นา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วน
ราชการ
4) มี ร ะบบการบริ ห ารผลงาน (Performance Management) ที่ เ น้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและ
จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง
1) รั บ ผิ ดชอบต่อการตัด สิ น ใจและผลของการตัดสิ น ใจด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึงการที่ส่วน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงาน
และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ

-13ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่า ยบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กำลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ทำให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดั งกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี
การพัฒ นาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิ ท ธิภ าพและคุณ ภาพในการปฏิบั ติงานด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลได้ตามหลั กเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ

บทที่ 3
ขัน้ ตอนจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
เทศบำลตำบลเกำะเพชร
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทำงาน
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM ตาม
คำสั่งเทศบาลตำบลเกาะเพชร ที่ ๒๘๔/255๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 255๘ ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย
ดังนั้ น เพื่ อให้ การดำเนิ นโครงการบรรลุ วัตถุป ระสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการ
จัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
4. หัวหน้ากอง/สำนักปลัดเทศบาล
กรรมการ
5. บุคลากรเทศบาลตำบลเกาะเพชร
และเลขาฯ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้
ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในเทศบาลตำบลเกาะเพชร
จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร
ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. ประชุมคณะทำงาน
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบล
เกาะเพชร ทั้งหมด ดังนั้ นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริห ารทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการประชุม
คณะทำงาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุป
บทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การ
สรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความ
ผาสุ ก ความพึ งพอใจของบุ คลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ บรรลุ ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้
กำหนดไว้
3. คณะทำงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมินสถานภาพ
และผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่าง

-153.2 ระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และ
การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุ คคล เพื่ อให้ ครอบคลุ มการบรรลุ
เป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์
3.3 การกำหนดเป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
3.4 การจั ดทำรายละเอี ยดแผนกลยุท ธ์ก ารบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคล และจัดทำแผนงาน/
โครงการรองรับ
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก เทศบาล
3.6 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ
4. การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
4.1 คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้กำหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
กลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
จึงทำให้เห็นทิศทางของการพัฒ นาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ เทศบาล การสร้างให้เทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนำการจัดการความรู้
(KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสำเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริ หารงานบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทำงาน ฯ ได้นำผล
การศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดม
ความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย
4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ในภายภาคหน้า
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

-๑61. เป้ ำหมำยสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ ที่สำคัญที่องค์กรต้องกำรให้เกิ ดขึ้นใน 1 – 3 ปี ข้ำงหน้ ำ คืออะไร
1.1 ด้านกระบวนงาน
1
นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร
หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้
2
การออกระเบี ย บต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจน วิ ธี ป ฏิ บั ติ ชั ด เจนไม่ ค ลุ ม เครื อ รวมถึ ง การอบรม ชี้ แ จงให้
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย
3
การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม
4
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน
5
จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
7
มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ
8
กระจายอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9
สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน
10 ลดขั้นตอนการทำงานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง
11 กระจายอำนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น
12 ส่ ง เสริ ม ให้ พนั ก งานมี ส มรรถนะสู ง สามารถเป็ น ตั ว แทนของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ ใ น
ทุกด้าน ทุกกิจกรรม
13 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
14 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตร
ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่ง
15 กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16 ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง
17 ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน
18 มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ และบริหาร
ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
1.2 ด้านบุคลากร
1
พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข
เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น มีความ
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน ราชการ
อื่น
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสำนักงาน
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-๑7บุคลากรต้องมีความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนำ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได้
การรักษาบุคลากรในองค์กร(Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่นการกำหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
เพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ
เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน
บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์
มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากร
มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย
ให้ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทำให้การเข้าถึงสารสนเทศทำได้ง่ายและ
เท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์

1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร
• เทศบาลตำบลเกาะเพชร
1
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน
2
สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง
3
บุคลากรเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า
4
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
5
เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะต้องดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
6
มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร

-๑87
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เทศบาลตำบลเกาะเพชร รับฟัง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดำเนินงาน
• ประชาชน
ประชาชนให้ ความสำคัญ กับ การมี ส่ ว นร่ว ม การสร้างจิต สำนึ ก และการเข้าร่ว มในการดำเนิ นงาน ของ
เทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ทำงานได้
สะดวกยิ่งขึ้น
ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

2.อะไรบ้ำงที่เป็ นจุดแข็งหรือสิ่ งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยำกรักษำไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้ นให้ดียิ่งๆ ขึ้น
จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่
1
บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตำบลเกาะเพชร การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน
2
การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน
3
มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4
มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
5
มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
6
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
7
มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน
8
เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการทำงานที่ดี มีวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ
องค์กรได้
9
มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น
10 ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทำงานได้หลายตำแหน่ง
สิ่งที่มุ่งเน้น
1
การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2
เป็นหน่วยงานทีค่ ่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
3
มีการนำระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ

-๑93. อะไรบ้ำงที่เป็ นสิ่ งท้ำทำยหรือสิ่ งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้กำรบริ หำรงำนขององค์กรประสบ
ผลสำเร็จตำมเป้ ำหมำยสูงสุดที่คำดหวัง
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การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร
พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทำงานทดแทนกันได้
สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มอี ยู่อย่างจำกัดให้มีคุณภาพ
การสร้างระบบเครื อข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ให้ ครอบคลุ มและง่ายต่อการเข้าถึงและการนำไปใช้
ประโยชน์
บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์
การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์”
สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ
สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน
บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ

4. อะไรที่หน่ วยงำนบริ หำรทรัพยำกรบุคคลควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงที่ผ่ำนมำหรือท่ำน
คำดหวังให้หน่ วยบริ หำรทรัพยำกรบุคคลสนับสนุน
1
2
3
4
5
6

ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน
ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
และเป็นปัจจุบัน
มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่
ทีส่ อดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต

7
8
9
10
11
12
13
14

-20การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า
สร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน
มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร
สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง
การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention)
การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส
มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

4.1.2 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลำดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
7 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
10 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
11 การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้
12 การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
13 การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
14 การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ
15 การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง
16 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริย ธรรม ความจำเป็นในการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
17 กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน
18 บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององค์กรโดยเน้นการทำงานเป็นทีม และ
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ

ลำดับ
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ ในระบบการบริห ารราชการของกรมส่ งเสริม การ
ปกครองท้ อ งถิ่ น และระบบบริ ห ารราชการแนวใหม่ ให้ มี ส มรรถนะตรงกั บ งานในหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ
พัฒ นาระบบการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานทั้ งในส่ ว นของเครื่องมื อ วิธีการ และผู้ ป ระเมิ น
เพื่อให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
กำหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน
สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาระบบการทำงาน
และบรรยากาศของการทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมีความสุข
และงานบรรลุผล
พัฒ นาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้
และนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม

ประกอบกับข้อมูลที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมี
ประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น
การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่
3. นโยบายรัฐบาล

แรงต้าน/อุปสรรค
1. การจำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออำนวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า
3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.
4. มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ
สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน

-22สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path)
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ

เป้าประสงค์
1. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล
บุคลากร
2. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากำลัง
3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า
4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path)
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
สมรรถนะในการทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการ
วางแผนอัตรากำลังและการปรับอัตรากำลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจ
2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ถูกจำกัดด้านอัตรากำลังจากการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม
2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า
4. อัตรากำลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย

-23สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
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

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. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตำแหน่ง
เป้าประสงค์
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-244. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT
2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทำ
เป็นฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร
ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารที่
หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก
รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย
ให้ความสำคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา
Competency ของตนเอง
2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/
ไม่ค่อยน่าสนใจ
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
2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
3. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน

-25ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกำหนดให้เป็น
นโยบายของรัฐบาล
2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ

เป้าประสงค์
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
3. พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
เป้าประสงค์
1. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต

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

-26สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดำรงชีวิต
3. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ

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

4. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ไว้กับหน่วยงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานกับ
หน่วยงาน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ
ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ
ตำแหน่งของบุคลากร
2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม
3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ
มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทำให้
อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ต่อเนื่องชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
2. ทำระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

-27เป้าประสงค์
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม
ของข้าราชการ
3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทำงาน
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้
วิธีการเดิมๆ ทำให้ไม่น่าสนใจ
3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
องค์ความรู้ขององค์กร
4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน
5. ค่านิยมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ไม่มีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรม
คุณธรรมของข้าราชการ
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของกรม
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรม

-29-29-28ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดำเนินการได้
2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่

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) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร
สถ. และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้อง
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำ
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่ง
ที่กำหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง

-29เป้าประสงค์
1. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ
ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
เป็นหมวดหมู่
3. บุคลากรขาดความสนใจ

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
1. ทำแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ตามสำนัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น
หมวดหมู่
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ
เข้าถึงองค์ความรู้

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้
2. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม

2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

3. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

-30ประเด็นยุทธศาสตร์ 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

-31-

สรุปนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรบริ หำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
1.นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรบุคคล
ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็นเทศบาลขนาดกลาง ได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็น
๓ ส่วนราชการ คือ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองช่าง โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น 51
อัตรา โดยแยกออกดังนี้ มีกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 19 อัตรา มีคนครอง 14 อัตรา กรอบ
อัตรากำลังลูกจ้างประจำ 1 คน มีคนครอง 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามกรอบ 14 อัตรามีคน
ครอง13 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบอัตรากำลัง 13อัตรา มีคนครอง 12 อัตรา
เทศบาลตำบลเกาะเพชรมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใต้
อำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการดังนี้
๘.๑ โครงสร้าง เทศบาลตำบลเกาะเพชรได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับภารกิจ
ด้านต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

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

หมายเหตุ

-322.มีนโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
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25
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65
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังของเทศบาลตำบลเกาะเพชร เทศบาลตำบล
หัวไทร และเทศบาลตำบลหน้าสตน ซึ่งเป็นเทศบาลตำบลที่มีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และ
เขตพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั น
จะพบว่า การกำหนดอั ต รากำลั งของเทศบาลตำบลทั้ งสองแห่ ง มี
อัตรากำลังค่อนข้างแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในเทศบาลตำบลเกาะเพชร ทั้งๆ
ที่มีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า แต่กำลังคนน้อยกว่า แต่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีผลการดำเนินงาน
ที่สูงกว่า อย่า งไรก็ตาม เทศบาลตำบลเกาะเพชร ก็ ยังมีความจำเป็นต้องปรับเกลี่ยตำแหน่ง ปรับ
โครงสร้างตำแหน่ง เพื่อให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เพิ่มขึ้น ส่วนตำแหน่งสาย
บริห ารที่ยั งว่างไม่มีคนครอง เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ขอใช้บัญ ชีจากการสอบแข่งขัน ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนตำแหน่งว่างในสายปฏิบัติ ได้รับโอนข้าราชการทหารมาดำรง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนตำแหน่งอื่นได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อรับ
โอน และคาดการณ์ ว่ า ในปี ง บประมาณ 2561 – 2563 จะได้ พ นั ก งานเทศบาลจากการ
สอบแข่งขันและทำให้พนักงานเทศบาล เพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-33เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง จากภารกิจที่จะดำเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด
เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็ น เทศบาลตำบล ขนาดกลาง และมี ป ลั ด เทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายข้าราชการประจำ และมีรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) เป็น ผู้ดูแลรับผิดชอบกองช่าง โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ จำนวน 42 ราย ประกอบด้วย
1. สำนักงานปลัด
1.1 พนักงานเทศบาล

5

อัตรา

1.2 พนักงานครูเทศบาล
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ

4
7

อัตรา
อัตรา

1.4 พนักงานจ้างทั่วไป

8

อัตรา

2.1 พนักงานเทศบาล

5

อัตรา

2.2 ลูกจ้างประจำ

1

อัตรา

2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ

2 อัตรา

2.4 พนักงานจ้างทั่วไป

1

2. กองคลัง

อัตรา

3. กองช่าง
3.1 พนักงานเทศบาล

2 อัตรา

3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ

4 อัตรา

3.3 พนักงานจ้างทั่วไป
3 อัตรา
และมีตำแหน่งว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร จำนวน 5 อัตรา ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นตำแหน่ง ดังนี้
1.ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

-346.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1
อัตรา
7.ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
วิเคราะห์อัตรากำลังที่มี ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
การวิเคราะห์ ส ภาวะแวดล้ อม (SWOT Analysis) เป็ น เครื่องมือในการประเมิ น
สถานการณ์ สํ าหรั บ องค์ ก ร ซึ่ งช่ ว ยผู้ บ ริห ารกํ าหนด จุ ด แข็ง และ จุด อ่ อ น ขององค์ ก ร จาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย
ต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบ
ว่าองค์กรได้เดิน ทางมาถูกทิศและไม่ห ลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับ เคลื่ อนไปยัง
เป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่
จะต้องปรับ ปรุงอย่ างไร ซึ่งการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามา
พิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้าน
การผลิต จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้ อยหรือ จุดอ่ อน ซึ่งเป็ น ผลมาจากปั จจัย ภายใน เป็ น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึง่ องค์กรจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร
เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็น
ผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดี
จะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ง
การบริหารจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข
๑. มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่พอเพียง
๒. มีสถานีอนามัยชุมชนอย่างเพียงพอในตำบล
๓. มีสถานที่ออกกำลังกายในตำบล

จุดอ่อน (Weakness)
ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข
๑. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน
ต่างจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่
๒. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตนในสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

๑. มีวัฒนธรรมและประเพณี และวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์
๒. ประชาชนมีความชำนาญในด้านภูมิปัญญา
ชาวบ้านหลายด้าน
๓. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทำประมง
เกษตรกรรม และมีความรู้หลากหลายทางชีวภาพ

๑. ประชาชนบางส่วนมีรายได้ละมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ต่ำกว่าเกณฑ์
๒. สินค้าของกลุ่มอาชีพยังไม่มีคณ
ุ ภาพและชื่อเสียงที่โดดเด่นและ
แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ
๓. ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาดสินค้า

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัดมีการคมนาคมที่สะดวก
๒. มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและ
ระหว่างอำเภอสะดวกใช้การได้ตลอดปี

๑. ขาดการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบ
๒. ขาดการจัดทำผังเมืองรวม
๓. มีข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่อำนวยในการจัดตั้งเพื่อทำ
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

ด้านการเมืองการบริหาร

ด้านการเมืองการบริหาร

๑. มีอิสระในการบริหารจัดการ
๑. ระบบกระจายข่าวสารในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
๒. มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเองและ
๒. บุคลากรในองค์กรมีน้อยไม่ได้สัดส่วนกับปริมาณงานที่มี
ตรวจสอบได้
จำนวนมาก
๓. ประชาชนมีความต้องการและมีความเข้าใจใน
๓. ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การปกครองตนเอง
๔. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลมีน้อย
๔. มีการแบ่งส่วนราชการโดยกำหนดอำนาจหน้าที่
๕. แต่ละส่วนราชการยังไม่เห็นความสำคัญในการจัดทำ
อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบ
แผนพัฒนา ขาดการประสานแผนในภาพรวมของเทศบาล
๕. มีการกระจายอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ
๖. การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังขาดความเป็นเอกภาพ
สามารถตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

-36ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

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

ด้านบุคลากร
๑.ขาดความกระตือรือร้น
๒.มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่
๓.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔.พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี
บุคา
กรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่นพัฒนาชุมชน ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ช่างไฟฟ้า นักวิชาการศึกษา
๕.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบาง
ประเภทไม่มี/ไม่พอ

๖.มีระบบบริหารงานบุคคล

๖.สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่างๆสำหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัติมไี ม่
ครบถ้วน

ปัจจุบันภายนอก
โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

๑. นโยบายรัฐบาลสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพใน
๑. กฎระเบียบบางประการไม่เอือ้ ต่อการประกออาชีพท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต บางประเภท
ของประชาชน
๒. การประกอบอาชีพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือประเภท
เดียวกันส่งผลกระทบทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น
๒. การปฏิรูประบบราชการและนโยบาย
๓. ผลกระทบจากการขัดแย้งทางการเมือง
การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการเพิ่ม
๔. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกทำให้เกิดปัญหาวัยรุ่น

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของจังหวัด
๓. นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนทำให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น
๔. นโยบายปราบปรามยาเสพติดและผู้มี
อิทธิพลอย่างจริงจัง
๕. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ทำให้ท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

-37ด้านบุคลากร

ด้านบุคลากร
๑.ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาล
๒.มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓.บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต
เทศบาลทำให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชน
ได้ดี
๔.บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี,
ปริญญาโทมากขึ้น

๑.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัยเป็นไปยาก มัก
กระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
๒.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ บางสายงานควารู้ที่มี
จำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้
ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
๓.งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จำนวนประชากร
และภารกิจ

3.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือ องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ตามที่ค ณะกรรมการจั ดแผนการจัดการความรู้ ได้ มีการประชุ มเพื่ อดำเนิ นการจัดทำ
แผนการจัดการความรู้ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยมติที่ประชุม มีความเห็นตรงกันให้มีการ
จัดทำองค์ความรู้ในองค์องค์กร ในรูแบบ การนำผลการรายงานผลการเข้ารับการอบรม และการจัดทำ
องค์ความรู้ รวบรวมให้ อยู่ในแหล่งเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการสืบค้นและเป็นการถ่ายถอดและเผยแพร่
ความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร
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สรุปปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จเพื่อกำหนดเป็ นเป้ ำประสงค์เชิ งกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 1. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
การสร้างความก้าวหน้ า 2. จั ด ทำแผนสร้ า งความก้ า วหน้ า
ในสายอาชีพ
(Career Path) ให้ชัดเจน
3. มี ร ะบบสร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ทำงานเพื่ อ สร้ า งความก้ า วหน้ า ใน
อาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การวางแผนอัต รากำลั ง
และปรั บ อั ต รากำลั ง ให้
เหมาะสมกับภารกิจ

1. เพิ่มอั ตรากำลั งผู้ ป ฏิบั ติงานตาม
ภารกิจการถ่ายโอน
2 . บ ริ ห ารอั ต รากำลั ง และป รั บ
อั ต รากำลั ง ให้ เป็ น ไปตามกรอบที่
กำหนด
3 . จั ด ท ำ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ผ น
อัตรากำลังที่สอดคล้องกับความเป็น
จริงตามภารกิจหน้าที่
4. จั ด ให้ มี ก ระบวนการสร้ า งและ
ป รั บ วั ฒ น ธรรมการท ำงาน ของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 1. ต้ องพั ฒ นาความรู้ ด้าน IT อย่ าง
การพัฒนาระบบ
เป็นระบบและต่อเนื่อง
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 2 . ต้ อ ง ให้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น
สนับสนุนการปฏิบัติงาน งบประมาณอย่างเพียงพอ
ด้านการบริหาร
3. รั ฐ บาลต้ อ งมี น โยบายลดการ
ทรัพยากรบุคคล
พึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก
4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ตำแหน่ง
5. จั ด ทำแผนงาน/โครงการ เพื่ อ
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ตามความ

เป้าประสงค์
1. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. ปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งและอั ต รากำลั ง ให้ เหมาะสมกั บ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. จัดทำแผนสร้างความก้าวหน้า (Career Path) ให้
ชัดเจน
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะใน
การทำงาน
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒ นธรรมในการทำงาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

1. พั ฒ นาความรู้ ด้ า นทั ก ษะ IT ของบุ ค ลากรกองการ
เจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พั ฒ น าผู้ บ ริ ห ารให้ มี
ภาวะผู้ น ำ มี วิ สั ย ทั ศ น์
แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
ผู้ บ ริ ห ารยุ ค ให ม่ ที่ ให้
ความสำคัญกับ บุคลากร
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านควบคู่ กั บ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมคุณภาพชีวิ ต
ของบุคลากร

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
ต้องการด้าน IT ของบุคลากร
6. ผู้ บ ริห ารต้อ งให้ ความสำคัญและ
ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด ระบ บ ฐานข้ อ มู ล
ส ารส น เท ศ ที่ ส าม ารถ น ำม าใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
7. จั ด ทำมาตรฐานของฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศให้ ครอบคลุ มทุ กภารกิ จ
ของกรมฯ
8. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้าน
การบริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกใน
การเรียกใช้ข้อมูล
1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การ
พัฒนาภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พั ฒ นาภาวะผู้ น ำ และผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
ควบคู่กันไป
3 . จั ด ก ารฝึ ก อ บ รม ให้ ต รงกั บ
Competency ที่จำเป็นและต้องการ
ในการเป็นผู้บริหาร
4 . พั ฒ น ากระบ วน การ วิ ธี ก าร
เสริ มสร้ างผู้ น ำให้ มีคุณ ลั กษณะของ
ผู้บริหารยุคใหม่
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่
เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้นเพียงใด
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน
1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางการดำรงชีวิต
3. สำรวจความพึ ง พอใจ/ความ

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒ นา
ภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป

1. การจั ด ทำแผนการจั ด สวั ส ดิ ก ารของบุ ค ลกรให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของบุ ค ลากร รวมทั้ งมี ก าร
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพั ฒ นาระบบสร้ า ง
แ ร ง จู ง ใจ เพื่ อ รั ก ษ า
บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ไว้ กั บ
หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
ต้ อ งการของข้ า ราชการต่ อ การจั ด
สวัสดิการต่างๆ
4. จัดทำแผนสวัสดิการของ
ข้าราชการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของข้าราชการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. กำหนดให้ ป รั ช ญ าเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งเป็ น นโยบายเน้ น หนั ก ให้
นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
7 . ค ณ ะท ำงาน ด้ าน ส วั ส ดิ ก าร
ข้าราชการของกรมควรมีตัวแทนจาก
ทุ กฝ่ า ย เช่ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ผู้บริหารสำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด
1. มี ก ารจั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง ที่
ต่ อ เนื่ อ ง ชั ด เจนและเกิ ด ผลในทาง
ปฏิบัติ
2. มี ก ารจั ด งบประมาณและสร้ า ง
แรงจูงใจอื่น เกี่ยวกับ สวัสดิการให้มี
ความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒ นาความรู้
ใ ห้ ต ร ง กั บ ส า ย ง า น แ ล ะ ก า ร
บริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้อง
มีความต่อเนื่องชัดเจน
5. สร้ า งระบบสร้ า งแรงจู ง ใจให้ มี
ความชั ด เจนและเป็ น รู ป ธรรมมาก
ยิ่งขึ้น
1. ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ทั ศ นคติ
ของบุคคลในการทำงาน
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
เป็นรูปธรรม
3. จั ด ทำรายละเอี ย ดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้าน

เป้าประสงค์

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง เช่น
Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

1. มี ก ารสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการบริห ารงาน
บุคคล
2. มี ร ายละเอี ย ดมาตรฐานจริย ธรรมของบุ ค ลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น
5. ส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
บุ คล าก รเข้ า ใจแล ะป ฏิ บั ติ ตาม
ค่านิยมขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 1. มี ก ารจั ด ทำสมรรถนะหลั ก และ
การบริหารทรัพยากร สมรรถนะประจำตำแหน่ง
บุคคลและพัฒนา
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ
ทรัพยากรบุคคลให้ตรง ในระบบการประเมินสมรรถนะ
กับสมรรถนะประจำ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง

เป้าประสงค์

1. มี ก ารจั ด ทำรายละเอี ย ดของสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะประจำตำแหน่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. มีการปรับปรุงแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาทรัพ ยากร
บุคคล สถ.
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่
พัฒนาองค์กรให้เป็น รักการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. มีแผนการจัดการความรู้
3. รู ป แบบที่ ห ลากหลายของการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 1. มี ห ลั ก สู ต รการสร้ า งภาวะผู้ น ำ
การพัฒนาภาวะผู้นำ ให้กับข้าราชการที่เหมาะสมและเปิด
ให้กับข้าราชการ
โอกาสให้ ข้าราชการในหน่วยงานได้
เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง
2. ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาเห็ น ความสำคั ญ
และยิน ดีส่ งบุ คลากรในสั งกัดเข้ ารับ
การอบรม

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับ
ข้าราชการ
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลเกาะเพชร

แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์
“บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ซึง่
บุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ”
2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
พันธกิจ
4. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. พัฒนา เทศบาลให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ คคลและเพิ่ ม ขีดความสามารถของ
บุคลากร
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถทำงานแบบมื อ อาชี พ โดยยึ ด
หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมให้ เทศบาล มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการ

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน
7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง
9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
10. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ

พัฒนา
ในทุ ก มิติ ทั้ งทางร่ างกาย จิ ต ใจความรู้ ความสามารถทั กษะประกอบ
อาชี พ และความมั่ น คงในการดำรงชี วิต เพื่ อ นำไปสู่ ค วามเข้ ม แข็ งของ
ครอบครัว
8. ส่ งเสริมให้บุ คลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ดำรงชีวิต

แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์
มิติ
มิติที่ 1
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากำลัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง 1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง งานการเจ้าหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
และอัตรากำลัง เทศบาล
สำนักงานปลัด
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กำลังคนและจัดทำคุณลักษณะ
งานเฉพาะตำแหน่ง

2. จัดทำแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career
Path)

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
(Career Path)

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
งานการเจ้าหน้าที่
ความก้าวหน้า (Career Path) สำนักงานปลัด
2. โครงการการให้ทุนการศึกษา
แก่ข้าราชการ

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่
ระดับของความสำเร็จในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่
1. แผนงานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
2. แผนงานการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม
3. แผนงานการส่งเสริมให้นำ

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

การติดตามผล
1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลในระดับต่างๆ
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบผลการ
ดำเนินการหรือปัญหา
ต่างๆ
1. การประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดำเนินการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก
1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ
2. การประเมินผลการ
จัดทำสมรรถนะ
1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ
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5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน
6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ความรู้และทักษะจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. แผนงานการประเมิน
ประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร
ระดับความสำเร็จของการประชา 1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
-สัมพันธ์และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
1. แผนการสร้างหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ พัฒนาภาวะผู้นำให้กับ
อย่างน้อย 1 โครงการ
ข้าราชการ

ผู้รับผิดชอบ

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำ

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

มิติที่ 2
1. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง
ประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานข้อมูลบุคลากร

1. โครงการจัดทำฐานข้อมูล
บุคลากร กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการจัดทำเป็นฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสาร
สน-เทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

การติดตามผล

1. การประเมินผล
โครงการ
2. การทดสอบความรู้
หลังการอบรมสัมมนา
1. การนำหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนำไปใช้
1. จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม
2. จำนวนผู้ผ่านการ
อบรม
1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่ม
งาน/ฝ่าย ในกองการ
เจ้าหน้าที่ บริษัทที่ปรึกษา
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ
1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
2. การประเมินผลและ
พัฒนาระบบ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง ทางที่
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์
แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่จำเป็น
เร่งด่วน การจัดทำวารสารข่าว
การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
3. โครงการจัดทำคู่มือการ
บริหาร งานบุคคลของ
ข้าราชการ สถ.
3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ 1. แผนงานการสรรหาและ
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม สอดคล้องกับการบริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
ความคิดของบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิด
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ ของบุคลากร
บุคลากร
มิติที่ 3
1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ 1. โครงการจัดทำสมรรถนะ
ประสิทธิผล ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน
สมรรถนะประจำตำแหน่ง
ประจำตำแหน่ง
ของการ
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
บริหาร
กลุ่มงาน (Job Family)
ทรัพยากร
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคคล
การบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
4. โครงการนิเทศงานการ
บริหาร งานบุคคลของสำนักงาน

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

1. การประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
การดำเนินการ
2. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การนิเทศงาน

มิติ

เป้าประสงค์
2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงาน
ท้องถิ่นอำเภอ
ระดับความสำเร็จในการสร้าง
1. โครงการสร้างและ
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
วัฒนธรรมในการทำงานของ
ทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

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

3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
IT ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ร้อยละของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน งานการเจ้าหน้าที่
IT แก่บุคลากร กองการ
สำนักงานปลัด
เจ้าหน้าที่

1. การประเมินผล
โครงการฝึกอบรม
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มี งานการเจ้าหน้าที่
ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
สำนักงานปลัด
2. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ตามหลักสูตรนายอำเภอ
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
ฯลฯ

1. การประเมินผล
ผู้บริหารที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์
2. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินโครงการ
1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน
2. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการสอนงาน
1. การประเมินผล

5. จัดให้มรี ะบบการสอนงาน
จำนวนบุคลากรกองการ
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและ เจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับการสอนงาน
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี

1. แผนงานการสร้างระบบการ
สอนงานในหน่วยงาน
(Coaching)

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี

งานการเจ้าหน้าที่

มิติ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
สมรรถนะสูง เช่น Talent
สูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้
สมรรถนะสูง (Talent
สำนักงานปลัด
Management
Management)
2. โครงการส่งข้าราชการเข้า
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หน่วยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน
7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ ระดับความสำเร็จของจัดทำ
1. แผนการจัดการความรู้
งานการเจ้าหน้าที่
แผนการจัดการความรู้
8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม

9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ
รวมแล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้
ด้วย
มิติที่ 4
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ความพร้อม ในการปฏิบัติงาน
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
รวบรวม

1. แผนงานการรวบรวมองค์
ความรู้ในองค์กร

สำนักงานปลัด

ระดับความสำเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัด

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปร่งใส

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน งานการเจ้าหน้าที่
ความโปร่งใสในการบริหารงาน สำนักงานปลัด
บุคคล
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้น
ให้ภาคประชาชน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน

การติดตามผล
โครงการ
2. การประเมินผลกลุ่ม
เป้าหมาย

1. การประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินการ
1. การรวบรวมองค์
ความรู้จากหน่วยงานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้
1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2. การประเมินผล
โครงการ

มิติ

เป้าประสงค์

2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหว่างชีวิต
กับการ
ทำงาน

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้า
ระวังทุจริตฯ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 1. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร จริยธรรมของบุคลากรกรม
สำนักงานปลัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม ปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. โครงการส่งเสริมและ
งานการเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ สำนักงานปลัด
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการ
ของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทำงานและดำรงชีวิต

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนสวัสดิการของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการ งานการเจ้าหน้าที่
บุคลากร กรมส่งเสริมการ
สำนักงานปลัด
ปกครองท้องถิ่น

ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม
และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ งานการเจ้าหน้าที่
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
สำนักงานปลัด
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต

การติดตามผล

1. การประเมินและ
ปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
1. การประเมินผลและ
พัฒนาแผนสวัสดิการกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
1. การประเมินผล
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต

มิติ

เป้าประสงค์
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระดับความสำเร็จในการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานการเจ้าหน้าที่
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำนักงานปลัด
ในการทำงานของบุคลากร
ของบุคลากร

การติดตามผล
1. การประเมินผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ
มิติที่
1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรา กำลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1.2 จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
(Career Path) ให้ชัดเจน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา 2.1 จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ สมรรถนะประจำตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับการ
ตำแหน่ง
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
3. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 3.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากำลัง
1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า
2.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2.1 ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
2.3.1 ระดับความสำเร็จของการประชา สัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ

2. ประสิทธิภาพของการ 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา 3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ
ผู้นำ
1.1 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร
ปัจจุบัน

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทำ
เป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ประสิทธิภาพของการ 1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
สมรรถนะในการทำงาน

1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง

2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับ
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมใน 2.1.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทำงานให้
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
เหมาะสมกับภารกิจ

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรควบคู่ไป
กับประสิทธิภาพของงาน

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ 4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ 4.2.1 จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
สอนงาน

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา 5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
เช่น Talent Management

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

6.1.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำ แผนการจัดการ
ความรู้
6.2.1 จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้
6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม
6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ 1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
4. ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบตั ิงาน
1.2 มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
บุคคล
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 1.1 การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
5. คุณภาพชีวิตและ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้ง
ความสมดุลระหว่างชีวิต
มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

6.3.1 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กับการทำงาน

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา 1.2.1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน 1.3.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากร
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

