นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานบุคคล 032 822053-4

สารบัญ
หน้ า
บทที่ 1 บททัว่ ไป
4
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์กลยุทธ์
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ
บทที่ 2 การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
6
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- มิติที่ 5 คุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน
8
- และหลักเกณฑ์การพัฒนา
บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
9
 แต่งตั้งคณะทางาน
9
 ประชุมคณะทางาน
9
 กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริ หาร
10
ทรัพยากรบุคคล
 การดาเนิ นงานตามขั้นตอน
10
- วิเคราะห์ทิศทางการบริ หารทรัพยากรบุคคล
10
- เป้ าหมายสู งสุ ดหรื อผลสัมฤทธิ์
11
* ด้านกระบวนงาน
11
* ด้านบุคลากร
12
* ด้านทรัพยากร
13
* ด้านลูกค้า /ผูร้ ับบริ การ (หน่วยงาน/ประชาชน)
13
- วิเคราะห์ SWOT
14
- วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
16
- ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
30
- จัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
34
- ภาคผนวก
45

คำนำ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่ งเสริ มท้องถิ่นให้
มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งเป็ น
ภารกิ จ ที่ มี ค วามหลากหลายและครอบคลุ ม การด าเนิ น การในหลายด้า น โดยเฉพาะการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เป็ นมิติอีกหนึ่ งมิติที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็ นกลไกสาคัญในการผลักดัน
ยุทธศาสตร์ และพันธกิ จให้ประสบความสาเร็ จ และถื อเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ภารกิ จขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
เพื่อให้การบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่ อง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกุยเหนื อ ได้จดั ทาแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กุยเหนือขึ้น โดยได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็ จ 5 ด้าน ที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ได้แก่
1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2.ประสิ ทธิภาพของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
3.ประสิ ทธิผลของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
5.คุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ มีแผนกลยุทธ์การบริ หารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
โดยมุ่งเน้นให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทาง
และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ จะนาแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับการจัดทา เพื่อเป้ าหมายสาคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็ นองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลที่มีสมรรถนะสู งในการส่ งเสริ มท้องถิ่น ให้เป็ นกลไกในการพัฒนาตาบลได้อย่างยัง่ ยืน”
คณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ

บทที่ 1
บททัวไป
่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุย
เหนือ
 วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ มีสมรรถนะสู งในการส่ งเสริ มท้องถิ่ น ให้
เป็ นกลไกในการพัฒนาตาบลได้อย่างยัง่ ยืน”
 พันธกิจ
1 พัฒนาตาบลกุยเหนือให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู ง
2 ส่ งเสริ มการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระดับระดับจังหวัดและ
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากภาคีเครื อข่าย
3 บริ หารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทางานอย่างมืออาชีพ
4 ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อให้สามารถส่ ง
มอบบริ การสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน
 ยุทธศาสตร์ องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุยเหนือ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่ นประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้ าประสงค์ และ 14 กลยุทธ์
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ
ให้ มีสมรรถนะสู ง
เป้าประสงค์
1. ระบบบริ หารราชการของ อบต. เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ตามหลักการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาการบริ หารจัดการตามหลักเกณฑ์
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
1.2 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ อบต.
อย่างเป็ นระบบ
1.3 นาการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์
2. บุคลากร อบต. มีความเป็ นมืออาชีพและ
มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน

กลยุทธ์
2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ให้มีขีด
ความสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ จังหวัด
2.2 เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร อบต.
3. อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ต่อการปฏิบตั ิงาน
อบต. สาหรับใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจของ อบต.
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การเพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในการพัฒนาตาบล
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. อบต. มีการบริ หารจัดการที่ดีและมีการ
1.1 ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการของ อบต. ตาม
ให้บริ การสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
หลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี.
1.2 พัฒนาศักยภาพของ อบต. ให้สามารถ
สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1.3 ศึกษา วิจยั และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา อบต.
2. อบต. มีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการ 2.1 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการงบประมาณ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพึ่งพา
การเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่ วน
ตนเอง
ท้องถิ่น
3. บุคลากรของ อบต. มีศกั ยภาพในการ
3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให้
ปฏิบตั ิงาน
สามารถส่ งมอบบริ การสาธารณะได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3: การสร้ างและใช้ ภาคีเครือข่ ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. อบต. สามารถใช้ภาคีเครื อข่ายให้เข้าร่ วมเป็ น 1.1 สร้างกลไกให้ภาคีเครื อข่ายการพัฒนาเข้ามา
หุ น้ ส่ วนการพัฒนาตาบลกุยเหนือ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ อบต.
1.2 เสริ มสร้างขีดความสามารถของบุคลากร
อบต. และการสร้างและใช้ภาคีเครื อข่าย

องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ ได้จดั ทาแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความสาเร็ จด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน
ดังกล่าว ประกอบด้วย
มิติที่ 1
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3
ประสิ ทธิผลของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4
ความพร้อมรับผิดด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5
คุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้ องเชิ งยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
1) มี นโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริ หารทรั พยากรบุ คคล ซึ่ งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพนั ธกิจเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2) มี ก ารวางแผนและบริ ห ารก าลัง คนทั้ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ กล่ า วคื อ
“กาลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็ นของส่ วน
ราชการ ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ช่องว่างด้านความต้องการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซ่ ึ งกลุ่มข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีทกั ษะหรื อสมรรถนะสู ง ซึ่ ง
จาเป็ นต่อความคงอยูแ่ ละขีดความสามารถในการแข่งขันของส่ วนราชการ (Talent Management)
4) มี แ ผนการสร้ า งและพัฒ นาผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ รวมทั้ง มี แ ผนการสร้ า งความ
ต่อเนื่องในการบริ หารราชการหรื อไม่ นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการที่ผนู ้ าปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิงาน ทั้งในเรื่ องของผลการปฏิบตั ิงานและพฤติกรรม
ในการทางาน
 มิติที่ 2 ประสิ ทธิภาพของกระบวนการบริ หารทรั พยากรบุคคล (HR Operational
Efficiency) หมายถึ ง กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการ (HR
Transactional Activities) มีลกั ษณะดังต่อไปนี้

1) กิ จกรรมและกระบวนการบริ หารทรั พยากรบุ คคลของส่ วนราชการ เช่ น การ
สรรหาคัดเลื อก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่ อนขั้นเลื่ อนตาแหน่ ง การโยกย้าย และกิ จกรรม
ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจและการบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการได้จริ ง
3) สัดส่ วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ า ยของส่ วนราชการมี ค วามเหมาะสม และสะท้อนผลิ ตภาพของบุ ค ลากร (HR
Productivity) ตลอดจนความคุม้ ค่า (Value for Money)
4) มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ใ นกิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ เพื่อปรับปรุ งการบริ หารและการบริ การ (HR Automation)
มิ ติ ที่ 3 ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HRM Program
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ของส่ วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรื อมาตรการในการรักษาไว้ซ่ ึ งข้าราชการและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งจาเป็ นต่อการบรรลุเป้ าหมาย พันธกิจของส่ วนราชการ
2) ความพึ งพอใจของข้าราชการและบุ คลากรผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งส่ งเสริ มให้มี
การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีทกั ษะและสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้ าหมาย
ของส่ วนราชการ
4) มีระบบการบริ หารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้นประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผลและความคุ ม้ ค่า มี ระบบหรื อวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานที่ สามารถจาแนกความ
แตกต่ า งและจัดล าดับ ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของข้า ราชการและผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านซึ่ ง เรี ย กชื่ ออื่ นได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผูป้ ฏิ บตั ิงานมีความเข้าใจถึ งความเชื่ อมโยง
ระหว่า งผลการปฏิ บ ตั ิ งานส่ วนบุ คคลและผลงานของที ม งานกับความสาเร็ จหรื อผลงานของส่ วน
ราชการ
 มิติที่ 4 ความพร้ อมรั บผิดด้ านการบริ หารทรั พยากรบุ คคล หมายถึ ง การที่ ส่วน
ราชการจะต้อง

1) รั บผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและผลของการตัดสิ นใจด้านการบริ หารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดาเนิ นการด้านวินยั โดยคานึ งถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม
หลักนิติธรรม และหลักสิ ทธิมนุ ษยชน
2) มีความโปร่ งใสในทุกกระบวนการของการบริ หารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะต้อง
กาหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูใ่ นทุกกิจกรรมด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ
 มิติที่ 5 คุณภาพชี วติ และความสมดุลระหว่ างชี วติ กับการทางาน หมายถึง
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้า ราชการและผูป้ ฏิ บตั ิ ง านมี ค วามพึ งพอใจต่ อสภาพแวดล้อมในการท างาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่ อสารเข้ามาใช้ในการบริ หาร
ราชการและการให้บริ การแก่ประชาชน ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการและผูป้ ฏิ บตั ิงานได้ใช้ศกั ยภาพ
อย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสี ยรู ปแบบการใช้ชีวติ ส่ วนตัว
2) มี การจัดสวัสดิ การและสิ่ งอานวยความสะดวกเพิ่มเติ มที่ ไม่ใช่ สวัสดิ การภาค
บังคับตามกฎหมาย ซึ่ งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่ วนราชการ
3) มี ก ารส่ ง เสริ ม ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งฝ่ ายบริ ห ารของส่ ว นราชการ กับ
ข้าราชการและบุคลากรผูป้ ฏิ บตั ิงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยกันเอง และให้
กาลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่ วนราชการให้พฒั นาไปสู่ วสิ ัยทัศน์ที่ตอ้ งการ
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริ หารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็ นเครื่ องมือ
ที่ จะช่ วยท าให้ส่ วนราชการใช้ใ นการประเมิ นตนเองว่า มี นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ
ด าเนิ น งานด้ า นการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลสอดคล้อ งกับ มิ ติ ใ นการประเมิ น ดัง กล่ า วอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดาเนิ นการตามมิติการประเมิน
ดังกล่าว หรื อมีในระดับน้อยแล้ว ส่ วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ให้ส อดคล้องกับมิ ติการประเมิ นดังกล่ าว และเป็ นการยกระดับประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสาเร็ จทั้ง 5 มิติ

บทที่ 3
ขัน้ ตอนจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลกุยเหนื อ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
1. แต่ งตั้งคณะทางาน
เนื่องด้วยองค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู ้ ในองค์กร
KM ตามคาสั่งองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ ที่ 148/2558 เมื่อ 3 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งคณะทางาน
ประกอบด้วย
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น โครงการบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์จึ ง ขอแต่ ง ตั้ง คณะท างาน
ดาเนินการจัดการองค์ความรู ้ในองค์กร ดังนี้
1. นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ
กรรมการ
3. หัวหน้าส่ วนราชการองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ กรรมการ
4. บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ
กรรมการ/และเลขาฯ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะทางานมีหน้ าทีด่ ังนี้
ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ
จัดทาแผนจัดการความรู้ในองค์กร
ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
พัฒนา ปรับปรุ งแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การจัดความรู ้ในองค์กรและดาเนินการอื่น ๆ ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง

2. ประชุ มคณะทางาน
แผนกลยุท ธ์ก ารบริ หารทรัพ ยากรบุ คคล ครอบคลุ มการบริ หารทรั พยากรบุคคลของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลกุ ย เหนื อ ทั้ง หมด ดัง นั้น ในการปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคล จึ งได้มี การประชุ ม คณะทางาน เพื่ อทบทวนเป้ าหมาย แผนดาเนิ นการ การ
ปฏิ บตั ิตามแผน การติดตามประเมินผลพร้ อมสรุ ป บทเรี ยนต่าง ๆ ที่ได้จากการดาเนิ นการตาม

แผนที่ผ่านมา เพื่อสร้ างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าใน
การทางาน ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรและสร้ างแรงจูงใจ ความผาสุ ก ความพึงพอใจของ
บุคลากร ซึ่งจะเป็ นปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กาหนดไว้
3. คณะทางานฯ ได้ กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ การบริหารทรั พยากรบุคคลตาม
แนวทาง โดยมีขอ้ สรุ ปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริ หารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้-ส่ วนเสี ยและผูเ้ กี่ยวข้อง
การประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริ หารทรัพยากร
บุ คคล ผลการวิเคราะห์ ส่ วนต่างระหว่างความสาคัญของประเด็ นทิ ศทางความต้องการกับ ผลการ
ปฏิบตั ิงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรงเสริ ม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกล
ยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
3.2 การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ
บรรลุเป้ าหมาย และจัดลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์
3.3 การกาหนดเป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วดั
ผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละเป้ าประสงค์
3.4 การจัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล และจัดทา
แผนงาน/โครงการรองรับ
3.5 การขออนุมตั ิแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.
3.6 การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) การบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปี งบประมาณ
3.7 การดาเนิ นการตามแผนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานพร้อมสร้างบทเรี ยนเพื่อให้
เกิดการปรับปรุ งการดาเนินการครั้งต่อ ๆ ไป
4. การดาเนินการตามขั้นตอนทีก่ าหนดไว้
4.1 คณะท างานฯ ได้วิเคราะห์ ทิ ศทางการบริ หารทรั พยากรบุ คคลจากแผนพัฒนา ซึ่ งได้
ก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ ใ ห้อ งค์ก รปกครองท้องถิ่ น เป็ นองค์ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง ในการส่ ง เสริ ม องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เป็ นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน และมีพนั ธกิจประการหนึ่ งคือ
พัฒ นา ให้เ ป็ นองค์ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง จึ ง ท าให้ เ ห็ น ทิ ศ ทางของการพัฒ นาที่ จ ะต้อ งมี ก ารจัด
ระบบงานให้มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นธรรม มีการ
พัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อบต. การสร้างให้องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยการนาการจัดการความรู ้ (KM) มาใช้ใน
การพัฒนาองค์กร รวมถึ งมีการนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ดัง นั้นเพื่ อให้องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลกุ ย เหนื อบรรลุ ถึ งความส าเร็ จ จึ งต้อ งมี ก ารจัดระบบการ
บริ หารงานบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อรองรับการเป็ นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดงั กล่าว
คณะทางานฯ ได้นาผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้-ส่ วนเสี ย และผูเ้ กี่ ยวข้อง จาก
การสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการการจัดทาแผนกลยุทธ์ การบริ หารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็ นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุ งแผนฯ ซึ่ งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย
4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริ หารทรัพยากร
บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกุย เหนื อ ในภายภาคหน้า ของผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder) ที่ เกี่ ย วข้องกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. เป้ ำหมำยสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ ที่สำคัญที่องค์กรต้องกำรให้ เกิ ดขึ้นใน 1 – 3 ปี ข้ำงหน้ ำ คืออะไร
1.1
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ด้ านกระบวนงาน
นาเอาระบบ IT เข้ามาช่ วยในการปฏิ บตั ิ งานในด้านต่างๆ เช่ น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึ กอบรม
บุคลากร หรื อความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานทาให้สามารถทางานทดแทนกันได้
มีประมวลคาถาม-คาตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปั ญหาเป็ นกรณี ศึกษา เพราะจะทาให้องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการตอบปั ญหา
การออกระเบี ย บต้องมี หลัก เกณฑ์ที่ชัดเจน วิธี ป ฏิ บ ตั ิ ชัดเจนไม่ค ลุ มเครื อ รวมถึ ง การอบรม ชี้ แจงให้
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผูอ้ อกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริ ง เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ งด้วย
การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่ วม
ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการทางานและบูรณาการกับทุกภาคส่ วน
จัดระบบการถ่ายทอดความรู ้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ
กระจายอานาจด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชดั เจน
ลดขั้นตอนการทางานให้มีความรวดเร็ ว กระชับ ถูกต้อง
กระจายอานาจในการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผบู ้ งั คับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีสมรรถนะสู ง สามารถเป็ นตัวแทนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ ได้ในทุก
ด้าน ทุกกิจกรรม
มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
มีระบบการบริ หารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึ กอบรม ในหลักสู ตร
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1.2
1

ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ ตาแหน่ง
กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง
ปริ มาณคนต้องเหมาะสมกับปริ มาณงาน
มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยา สามารถนาไปประกอบการตัดสิ นใจ และบริ หาร
ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ ว
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ด้ านบุคลากร
พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุ ข
เก่ง = มีความรู ้เป็ นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและส่ วนราชการอื่น มีความ
สามารถ มีทกั ษะ ศิลปะในการประสานงานเป็ นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและส่ วน
ราชการอื่น
ดี = มีคุณธรรม จริ ยธรรม โปร่ งใส รับผิดชอบ
สุ ข = ใช้ชีวติ อย่างพอเพียงเป็ นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสานักงาน
บุคลากรต้องมีความรู้ ความชานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบตั ิงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได้
การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกาหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
เพิ่มขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ
เพิ่มบุคลากรที่มีทกั ษะเฉพาะด้าน
บุคลากรมีการให้บริ การที่ดีกบั ผูท้ ี่มาติดต่อ และเป็ นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์
มีแผนการฝึ กอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
บุคลากรมีความพร้อมในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ยึดระบบคุณธรรมเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน

1.3

ด้ านทรัพยากร
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มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
นาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู ้ (KM)
มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริ หารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย
ให้ท้ งั ระดับจังหวัด อาเภอ โดยคานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบตั ิงาน
สร้างเครื อข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทาให้การเข้าถึงสารสนเทศทาได้ง่ายและ
เท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคลากร (KM)
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริ มาณการใช้วสั ดุครุ ภณั ฑ์
ด้ านลูกค้ า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้ รับผลกระทบภายนอกองค์ กร
 องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุยเหนือ
องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลกุ ย เหนื อ ยึดหลัก การบริ หารกิ จการบ้า นเมืองที่ดี (ธรรมาภิ บาล) ในการ
บริ หารงาน
สามารถให้บริ การสาธารณะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล เป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริ ง
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล ประหยัด และคุม้ ค่า
สามารถให้บริ การแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็ นมืออาชีพ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ จะต้องดาเนินการตามระเบียบโดยเคร่ งครัด
มีระบบการเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ หาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาตาบลกุยเหนือ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ รับฟัง และนาความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดาเนินงาน
 ประชาชน
ประชาชนให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วม การสร้างจิตสานึ ก และการเข้าร่ วมในการดาเนิ นงาน ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ
ประชาชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมทางการเมื องมากขึ้ น ท าให้การปฏิ บ ตั ิ ง านขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
กุยเหนือ ทางานได้สะดวกยิง่ ขึ้น
ประชาชนตระหนักถึ งการมี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กุยเหนือ

2.อะไรบ้ำงที่เป็ นจุดแข็งหรือสิ่ งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยำกรักษำไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้ นให้ดียิ่งๆ ขึ้น
จุดแข็งหรือสิ่ งทีด่ ีทอี่ งค์ กรมีอยู่
1
บุคลากรมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริ หารงบประมาณ การบริ หาร
งานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน
2
การเป็ นหน่ วยงานที่ ได้รับ การยอมรั บ ในบทบาทการส่ ง เสริ ม ความรู ้ ด้านการปกครองท้องถิ่ น ให้แก่
ประชาชน
3
มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู ้แก่ขา้ ราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็ นที่
ยอมรับจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4
มีเครื อข่ายการปฏิบตั ิงานครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ
5
มีขอ้ ระเบียบกฎหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
6
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
7
มี ก ารพัฒ นาความรู้ ข องบุ ค ลากรในหลายๆด้ า น เช่ น การศึ ก ษาอบรมในหลัก สู ต รต่ า งๆ การให้
ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /โท การศึกษาดูงาน
8
เป็ นหน่ วยงานที่ มี พ้ื น ฐานการท างานที่ ดี มี ว ฒ
ั นธรรมการท างานที่ ส ร้ า งสรรค์ สามารถสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงให้กบั องค์กรได้
9
มีขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น
10 ข้าราชการมีความรู ้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทางานได้หลายตาแหน่ง
สิ่ งทีม่ ่ ุงเน้ น
1
การเป็ นองค์กรหลักในการส่ งเสริ มพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2
เป็ นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสู ง เป็ นองค์กรขนาดเล็กที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
3
มีการนาระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครื อข่ายทัว่ ประเทศ
3. อะไรบ้ำงที่เป็ นสิ่ งท้ำทำยหรือสิ่ งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้กำรบริ หำรงำนขององค์กรประสบ
ผลสำเร็จตำมเป้ ำหมำยสูงสุดที่คำดหวัง
1
การส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ขององค์กร
2
พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทางานทดแทนกันได้
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สร้างผูบ้ ริ หารทุกระดับให้เป็ นผูน้ าในการบริ หารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาความรู ้เฉพาะด้านอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้มีคุณภาพ
การสร้างระบบเครื อข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและ
การนาไปใช้ประโยชน์
บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวฒั น์
การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิม้ แย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริ การ ประสานประโยชน์”
สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสู ง เป็ นมืออาชีพ
สร้างจิตสานึกให้ขา้ ราชการในทุกระดับเป็ นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
จัดสภาพแวดล้อมการทางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กบั บุคลากรเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการทางาน
บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ

4. อะไรที่หน่ วยงำนบริ หำรทรัพยำกรบุคคลควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงที่ผ่ำนมำหรือท่ ำน
คำดหวังให้หน่ วยบริ หำรทรัพยำกรบุคคลสนับสนุน
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ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ ของงานในการประเมินบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน
ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม
ในการบริ หารงานบุคคล
มีการเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
และเป็ นปัจจุบนั
มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลสมัยใหม่
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการบริ หารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
มีการจัดทาฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ขา้ ราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ด้วยตนเองผ่านเครื อข่ายระบบอินเตอร์ เน็ต
การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกาหนดแผนไว้ล่วงหน้า
สร้างขวัญกาลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน
มีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร
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สร้างผูบ้ ริ หารให้เป็ นผูน้ าในการบริ หารเปลี่ยนแปลง
การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพให้อยูก่ บั หน่วยงาน (Retention)
การปรับปรุ งเรื่ องสวัสดิการ เช่น เรื่ องเงินโบนัส
มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ
กระบวนการในการบริ หารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้

4.1.2 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึ งได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริ หารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลาดับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริ ยธรรม ในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองสู่ ความเป็ น
เลิศ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
การพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพ
การส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ข้าราชการ
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่ งแวดล้อม อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็ นศูนย์การบริ หารจัดการความรู ้
การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพสู งไว้
การพัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและพัฒนาทรั พยากรบุ คคลให้ตรงกับ สมรรถนะประจา
ตาแหน่ง
พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริ ยธรรม ความจาเป็ น
ในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองสู่ ความเป็ นเลิศ
กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิแนวทางในการดาเนินงานให้ชดั เจน

ลาดับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทางานขององค์กรโดยเน้นการทางานเป็ น
ทีม และการเป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ
พัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริ หารจัดการทรัพยากรมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
สนับ สนุ นให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ดาเนิ น การตามมาตรฐานการจัดบริ ก าร
สาธารณะ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริ หารราชการขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกุยเหนื อ และระบบบริ หารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ
พัฒ นาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านทั้ง ในส่ ว นของเครื่ อ งมื อ วิ ธี ก าร และ
ผูป้ ระเมิน เพื่อให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง
กาหนด วิธีการ วิธีปฏิบตั ิ แนวทางในการดาเนินงานให้ชดั เจน
สร้ างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิ บตั ิงาน จัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก พัฒนาระบบการ
ทางาน และบรรยากาศของการทางานแบบมีส่วนร่ วม การทางานเป็ นทีม การทางาน
อย่างมีความสุ ข และงานบรรลุผล
พัฒนาหน่ วยงานให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ บริ หารจัดการความรู ้ (KM) คลังข้อมูล
ความรู ้และนาเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครื อข่ายแห่งการเรี ยนรู ้
การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่ วม

ประกอบกับข้อมูลที่งานบุคคล ได้ดาเนินการระดมความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารพนักงาน
ส่ วนตาบล และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจาเดือน ซึ่ งผลการระดมความคิดเห็นมีประเด็นที่
คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น

การวิเคราะห์ แรงเสริมแรงต้ าน เพือ่ มุ่งสู่ ผลสั มฤทธิ์ทตี่ ้ องการของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนดเป้าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้ างความก้าวหน้ าในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน
2. แนวทางการบริ หารงานบุคคลแนวใหม่
3. นโยบายรัฐบาล

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. จัดทาฐานข้อมูลอัตรากาลังให้เป็ นปั จจุบนั

เป้าประสงค์
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
2. ปรับปรุ งโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริ งในปั จจุบนั
3. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path)
4. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู ้ ทักษะ
สมรรถนะในการทางาน

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. การจากัดงบประมาณด้านการบริ หารงานบุคคล
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออานวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า
3. โครงสร้างการบริ หารงานของ สถ.
4. มาตรการจากัดกาลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู ้ทกั ษะ
สมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง
6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากาลังที่เป็ นปั จจุบนั
สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path)
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทางานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็ จในการจัดทาฐานข้อมูล
บุคลากร
2. ระดับความสาเร็ จในการปรับปรุ งโครงสร้าง
และอัตรากาลัง
3. ระดับความสาเร็ จในการจัดทาแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า
4. ร้อยละความสาเร็ จของการจัดทาสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้ เหมาะสมกับภารกิจ
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญกับการ
วางแผนอัตรากาลังและการปรับอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจ
2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. ถูกจากัดด้านอัตรากาลังจากการปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. เพิ่มอัตรากาลังผูป้ ฏิบตั ิงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน
2. บริ หารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้
เป็ นไปตามกรอบที่กาหนด

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. จัดทาและปรับปรุ งแผนอัตรากาลังที่สอดคล้อง
กับความเป็ นจริ งตามภารกิจหน้าที่
2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริ หารราชการแนวใหม่

เป้าประสงค์
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริ หาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็ จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ

2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)
ไปอยูอ่ งค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อ
หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า
4. อัตรากาลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริ มาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย

2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคานึงถึง วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1.ผูบ้ ริ หารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสาคัญ
2. มีการบริ หารงานโดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเป็ น
เครื่ องมือในการตัดสิ นใจ

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. ต้องพัฒนาความรู้ทกั ษะด้าน IT อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
2. ต้องให้การสนับสนุ นด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนาไปใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ
3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กาหนดให้ความรู ้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตาแหน่ง

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร
2. ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง
3. จัดทามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ.
4. การจัดทาฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริ หารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรี ยกใช้
ข้อมูล

เป้าประสงค์
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT
2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทา
เป็ นฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้ มีภาวะผู้นา มีวสิ ั ยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร
ยุคใหม่ ทใี่ ห้ ความสาคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กบั ประสิ ทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1. มีโครงการฝึ กอบรมสาหรับผูบ้ ริ หารที่
หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก
รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการโดยให้ความสาคัญกับการดาเนิ นการ
ตามยุทธศาสตร์ ของกรมฯ อย่างสม่าเสมอ

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. ผูบ้ ริ หารบางส่ วนที่เข้ารับการฝึ กอบรมไม่ค่อย
ให้ความสาคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา
Competency ของตนเอง
2. หลักสู ตรการฝึ กอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/
ไม่ค่อยน่าสนใจ
3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หารอย่างเป็ นรู ปธรรม

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผูน้ าการพัฒนาภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ า
และผูป้ ฏิบตั ิงานควบคู่กนั ไป
3. จัดการฝึ กอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จาเป็ นและต้องการในการเป็ นผูบ้ ริ หาร

เป้าประสงค์

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริ มสร้างผูน้ าให้มี
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารยุคใหม่
2. มีระบบประเมินผลผูบ้ ริ หารที่เข้ารับการ
ฝึ กอบรมว่ามีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
3. มีระบบการประเมินผูบ้ ริ หาร โดยให้ผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง เช่น ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อน
ร่ วมงานเป็ นผูป้ ระเมิน
ตัวชี้วดั

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่ งเสริมคุณภาพชี วติ ของบุคลากรกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1. รัฐบาลให้การส่ งเสริ มโดยกาหนดให้เป็ น
นโยบายของรัฐบาล
2. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรให้ความสาคัญ

1. การพัฒนาผูบ้ ริ หารให้มีภาวะผูน้ า มีวสิ ัยทัศน์
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
พัฒนาภาวะผูน้ าและผูป้ ฏิบตั ิงานควบคู่กนั ไป

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. ระเบียบปฏิบตั ิของข้าราชการในบางเรื่ อง
ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมกับ
ข้าราชการ
2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
3. ขาดงบประมาณ
4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ
ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสารวจความ
ต้องการที่แท้จริ ง
1. ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่ได้รับการพัฒนา
2. จานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สอนงาน

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ขา้ ราชการโดยนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการ
ดารงชีวิต
3. สารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น

2. กาหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
นโยบายเน้นหนักให้นาไปปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม
3. คณะทางานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม
ควรมีตวั แทนจากทุกฝ่ าย เช่น ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งผูบ้ ริ หารสานัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่น
จังหวัด เป็ นต้น

4. จัดทาแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ

เป้าประสงค์
1. จัดทาแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ
2. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทางานและ
ดารงชีวิต

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็ จในการจัดทาแผนสวัสดิการ
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ
2. ระดับความสาเร็ จในการส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทางานและดารงชีวติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้ างแรงจูงใจเพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ ีประสิ ทธิภาพสู ง
ไว้กบั หน่ วยงาน
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1. นโยบายของผูบ้ ริ หารระดับสู งของกรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางานกับ
หน่วยงาน

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. ความไม่ชดั เจนในความก้าวหน้าของ
ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ
ตาแหน่งของบุคลากร
2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม
3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่วา่ งานราชการ
มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทาให้
อยากย้ายไปสู่ หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังที่ต่อเนื่องชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลักสู ตรในการพัฒนาความรู ้ให้ตรงกับสาย
งานและการบริ หารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. นโยบายของผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
2. ทาระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ
เป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น

เป้าประสงค์
1. มีระบบการรักษาไว้ซ่ ึงข้าราชการที่มีสมรรถนะ
สู ง เช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทางานให้มีความ
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม

ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสู งที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้
2. ระดับความสาเร็ จของการสร้างระบบสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7: การเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม ให้ แก่ ข้าราชการกรมส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรให้ความสาคัญ
2. มีโครงการด้านการป้ องกัน ปราบปรามการ
ทุจริ ตและโครงการด้านการส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ของข้าราชการ
3. มีการจัดส่ งข้าราชการเข้าร่ วมการอบรมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างสม่าเสมอ
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนื อ

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. กระบวนการในการเสริ มสร้างคุณธรรมยังใช้
วิธีการเดิมๆ ทาให้ไม่น่าสนใจ

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทางาน

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. ปรับปรุ งและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ให้มีประสิ ทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิง่ ขึ้น
2. ส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามค่านิยมของกรม

2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม อย่างเป็ นรู ปธรรม
3. จัดทารายละเอียดมาตรฐาน จริ ยธรรมของ
บุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่ งใสในการ
บริ หารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริ ยธรรมของบุคลากร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ
3. ส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามค่านิยมของกรม

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
องค์ความรู้ขององค์กร
4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
อย่างชัดเจน
5. ค่านิยมในการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
6. ไม่มีรายละเอียดจัดทามาตรฐานจริ ยธรรม
คุณธรรมของข้าราชการ

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็ จในการจัดทากระบวนงานใน
การบริ หารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่ งใส
2. ระดับความสาเร็ จในการจัดทามาตรฐาน
จริ ยธรรมของกรม
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบตั ิตาม
ค่านิยมของกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ ตรงกับ
สมรรถนะประจาตาแหน่ ง
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1. ระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่เปิ ดโอกาสให้ดาเนินการได้

2. ผูบ้ งั คับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความสาคัญกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
สถ. และสมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
โดยเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการมีส่วนร่ วมในการ
จัดทา
2. ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาตาแหน่ง
ที่กาหนด โดยเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการมีส่วน
ร่ วมในการปรับปรุ ง

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง (Function Competency)
ตามการบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถ. พ.ศ.2549-2553 ไม่สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
สถ.และสมรรถนะประจาตาแหน่ง (Function
Competency) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
การบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

เป้าประสงค์
1. จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็ จในการจัดทาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ระดับของความสาเร็ จในการปรับปรุ งแผนยุทธ
ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. ระดับความสาเร็ จของการประชาสัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริ หารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1. เป็ นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ
2. ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุน

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็ นระบบ
เป็ นหมวดหมู่
3. บุคลากรขาดความสนใจ

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. ทาแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู ้ที่กระจัดกระจายอยู่
ตามสานัก/กอง และบุคคลให้เป็ นระบบเป็ น
หมวดหมู่
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู ้และช่องทางการ
เข้าถึงองค์ความรู้

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. สนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้ของบุคลากรทั้งที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ

เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู ้

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็ จของจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้
2. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม

2. องค์ความรู ้ที่กระจัดกระจายอยูไ่ ด้รับการ
รวบรวม
3. มีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กบั บุคลากรอื่นได้เรี ยนรู ้ดว้ ย

3. ระดับความสาเร็ จของการเผยแพร่ องค์ความรู ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นาให้ กบั ข้ าราชการ
แรงเสริม/สิ่ งสนับสนุน
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
2. ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจและสนับสนุน

แรงต้ าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจ
2. อานาจการตัดสิ นใจยังอยูท่ ี่ระดับผูบ้ ริ หารเป็ น
ส่ วนใหญ่
3. มีหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างภาวะผูน้ าไม่เพียงพอและไม่ทวั่ ถึง
บุคลากรทุกกลุ่ม

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ ลดแรงต้ าน
1. มีระบบการกระจายอานาจในการตัดสิ นใจ

สิ่ งทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิม่ แรงเสริม
1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อให้บุคลากรได้
แสดงออกและกล้าตัดสิ นใจ

2. สร้างหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ

เป้าประสงค์
1. มีการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ า
ให้กบั ข้าราชการ
2. การส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมการพัฒนา
ภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ

ตัวชี้วดั
1. มีการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ า
ให้กบั ข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
2. ร้อยละของผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูน้ า

สรุปปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จเพื่อกำหนดเป็ นเป้ ำประสงค์เชิ งกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ปัจจัยหลักแห่ งความสาเร็จ
1. จัดทาฐานข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
การสร้ า งความก้า วหน้า ใน 2. จัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า (Career Path)
ให้ชดั เจน
สายอาชีพ
3. มี ร ะบบสร้ า งแรงจู ง ใจในการท างานเพื่ อ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
การวางแผนอัตรากาลังและ
ปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานด้านการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล

1. เพิ่มอัตรากาลังผูป้ ฏิ บตั ิ งานตามภารกิ จการ
ถ่ายโอน
2. บริ หารอัต รากาลังและปรั บอัต รากาลังให้
เป็ นไปตามกรอบที่กาหนด
3. จั ด ท าและปรั บ ปรุ งแผนอั ต ราก าลั ง ที่
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งตามภารกิจหน้าที่
4. จั ด ให้ มี กระบว นการส ร้ างแ ละปรั บ
วั ฒ นธรร มกา รท างานขอ งบุ ค ลา กร ใ ห้
สอดคล้องกับการบริ หารราชการแนวใหม่
1. ต้องพัฒนาความรู ้ดา้ น IT อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่อง
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ
3. รั ฐ บาลต้องมี น โยบายลดการพึ่ งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กาหนดให้ความรู ้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตาแหน่ง
5. จัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
ส่ ง เสริ มตามความต้อ งการด้า น IT ของ
บุคลากร
6. ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญและผลักดันให้

เป้ าประสงค์
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็ น
ปัจจุบนั
2. ปรับปรุ งโครงสร้างและอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริ งในปัจจุบนั
3. จัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า (Career
Path) ให้ชดั เจน
4. จัด ท ารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ความรู ้
ทักษะ สมรรถนะในการทางาน
1 . ส ร้ า ง แ ล ะ ป รั บ ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์
วัฒนธรรมในการทางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับ การบริ ห ารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริ หารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดย
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร
1. พัฒ นาความรู ้ ด ้า นทักษะ IT ของ
บุ ค ลากรกองการเจ้า หน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
2. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒ นาผู ้บ ริ หารให้ มี ภ าวะ
ผู ้ น า มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ หารยุ ค
ใหม่ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
บุ คลากรผูป้ ฏิ บตั ิ งานควบคู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบตั ิงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5
การส่ ง เสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของบุคลากร

ปัจจัยหลักแห่ งความสาเร็จ
เกิ ด ระบบฐานข้อ มู ล สารสนเทศที่ ส ามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง
7. จัดทามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ
8. การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลางในด้ า นการ
บริ หารงานบุ คคล เพื่ อสะดวกในการเรี ยกใช้
ข้อมูล
1. จัด ให้มี ร ะบบการประเมิ นผล การพัฒ นา
ภาวะผู ้น า วิ สั ย ทั ศ น์ อย่ า งเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน
(Coaching) เพื่ อ เป็ นแนวทางในการพัฒ นา
ภาวะผูน้ า และผูป้ ฏิบตั ิงานควบคู่กนั ไป
3. จัดการฝึ กอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จาเป็ นและต้องการในการเป็ นผูบ้ ริ หาร
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริ มสร้ างผูน้ า
ให้มีคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารยุคใหม่
5. มีระบบการประเมินผลผูบ้ ริ หารที่เข้ารับการ
ฝึ กอบรมว่ามีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
6. มี ร ะบบการประเมิ น ผูบ้ ริ ห าร โดยให้ผู ้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน
เป็ นผูป้ ระเมิน
1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. สร้ า งค่ า นิ ย มให้ ข ้ า ราชการโดยน าหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ เ ป็ นแนว
ทางการดารงชีวิต
3. ส ารวจความพึ ง พอใจ/ความต้อ งการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ
4. จัดทาแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ

เป้ าประสงค์

1. การพัฒนาผูบ้ ริ หารให้มีภาวะผูน้ า มี
วิสยั ทัศน์ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2 . จั ด ท า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ น ง า น
(Coaching) เพื่ อ พัฒ นาภาวะผู ้น าและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานควบคู่กนั ไป

1. การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของบุ
คลกรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุ ค ลากร รวมทั้งมี การประเมิ นผลเป็ น
ระยะอย่างสม่าเสมอ
2. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นาหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาใช้ในการ
ทางานและดารงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส ร้ า ง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุ คลากร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ไว้กับ
หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7
การเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมให้แก่พนักงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 8
การบริ หารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปัจจัยหลักแห่ งความสาเร็จ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. ก าหนดให้ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
นโยบายเน้น หนัก ให้น าไปปฏิ บัติ อ ย่ า งเป็ น
รู ปธรรม
7. คณะทางานด้า นสวัส ดิ การข้า ราชการของ
กรมควรมี ต ัวแทนจากทุ ก ฝ่ าย เช่ น ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง ผูบ้ ริ หารสานัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด
1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังที่ต่อเนื่ อง ชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่ น
เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลักสู ตรในการพัฒนาความรู ้ ให้ตรงกับ
สายงานและการบริ หารงานภาครั ฐแนวใหม่
อย่างต่อเนื่อง
4. นโยบายของผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมี ความ
ต่อเนื่องชัดเจน
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น
1. ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม ทัศนคติ ของบุคคล
ในการทางาน
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการ
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม อย่างเป็ นรู ปธรรม
3. จัดทารายละเอี ยดมาตรฐานจริ ย ธรรมของ
บุคลากร
4. ปรับปรุ งและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและมี ค วาม
หลากหลายยิง่ ขึ้น
5. ส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ บุ ค ลากร
เข้าใจและปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์กร
1. มี การจัด ทาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ

เป้ าประสงค์

1. มีระบบการรักษาไว้ซ่ ึ งข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่ งใสใน
การบริ หารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริ ยธรรมของ
บุ ค ลากรองค์การบริ หารส่ ว นต าบลกุ ย
เหนือ
3. ส่ งเสริ มและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
บุ ค ลากรเข้า ใจและปฏิ บัติ ต ามค่ า นิ ย ม
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ

1. มีการจัดทารายละเอียดของสมรรถนะ
หลั ก และสมรรถนะประจ าต าแหน่ ง ที่
สอดคล้องกับการบริ หารทรั พยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์
ปัจจัยหลักแห่ งความสาเร็จ
ให้ตรงกับสมรรถนะประจา ในระบบการประเมินสมรรถนะ
ตาแหน่ง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

1. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ทัศ นคติ ที่ รั กการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 9
พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กร เรี ยนรู ้
2. มีแผนการจัดการความรู ้
แห่งการเรี ยนรู ้
3. รู ปแบบที่ หลากหลายของการเผยแพร่ องค์
ความรู ้
1. มี ห ลั ก สู ต รการสร้ า งภาวะผู ้น าให้ กั บ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่10
การพัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั ข้า ราชการที่ เ หมาะสมและเปิ ดโอกาสให้
ข้า ราชการในหน่ ว ยงานได้เ ข้า รั บ การอบรม
ข้าราชการ
อย่างทัว่ ถึง
2. ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นความสาคัญและยินดี ส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

เป้ าประสงค์
2. มี การปรั บปรุ งแผนยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู ้
2. องค์ความรู ้ที่กระจัดกระจายอยูไ่ ด้รับ
การรวบรวม
3. มีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้รวบรวม
แล้วให้กบั บุคลากรอื่นได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
1. มีการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ
2. การส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมการ
พัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ

แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุยเหนือ

แบบฟอร์ มการจัดทาแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็ นองค์การบริ หารส่วนตาบลที่มีสมรรถนะสูงใน
การส่งเสริ มท้องถิ่น ให้เป็ นกลไกในการพัฒนาตาบลได้อย่างยัง่ ยืน”

พันธกิจ
1. พัฒนา อบต.ให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริ มการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากภาคีเครื อข่าย
3. พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาระบบการบริ หารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพ
5. ส่งเสริ มและพัฒนาระบบบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีศกั ยภาพในการจัดบริ การสาธารณะภายใต้หลักการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพ
7. ส่งเสริ มให้ อบต. มีศกั ยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจความรู ้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพและ
ความมัน่ คงในการดารงชีวติ เพื่อนาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว
8. ส่งเสริ มให้บุคลากรนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดารงชีวติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาผูบ้ ริ หารให้มีภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารยุคใหม่ที่ให้ความสาคัญกับ
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานควบคูป่ ระสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
5. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กบั หน่วยงาน
7. การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่บุคลากร
8. การบริ หารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจา
ตาแหน่ง
9. พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
10. การพัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ

แบบฟอร์ มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์
แบบฟอร์ มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เป้ าประสงค์
1. การปรับปรุ งโครงสร้างและอัตรากาลัง
มิตทิ ี่ 1
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริ งในปั จจุบนั
ความ
สอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
ระดับความสาเร็ จในการปรับปรุ ง
โครงสร้างและอัตรากาลัง

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานปรับปรุ งโครงสร้างและ
อัตรากาลัง อบต.
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กาลังคนและจัดทาคุณลักษณะงาน
เฉพาะตาแหน่ง

ผู้รับผิดชอบ
งานบุคคล
สานักงานปลัด

2. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ให้ชดั เจน (Career Path)

ระดับความสาเร็ จในการจัดทาแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career
Path)

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path)
2. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการ

งานบุคคล
สานักงานปลัด

3. จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่

ระดับความสาเร็ จในการจัดทา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจา
ตาแหน่งที่สอดคล้องกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

1. โครงการจัดทาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจาตาแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริ หารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่

งานบุคคล
สานักงานปลัด

4. ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ระดับของความสาเร็ จในการ
ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ งานบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
สานักงานปลัด
2. แผนงานการหาความต้องการใน
การฝึ กอบรม
3. แผนงานการส่งเสริ มให้นาความรู ้

การติดตามผล
1. การประชุมเพื่อติดตามผล
ในระดับต่างๆ
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบผลการดาเนินการ
หรื อปั ญหาต่างๆ
1. การประชุมเพื่อติดตามผล
การดาเนินการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก
1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการ
2. การประเมินผลการจัดทา
สมรรถนะ
1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการ
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แบบฟอร์ มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

มิตทิ ี่ 2
ประสิ ทธิภาพ
ของการบริ หาร
ทรัพยากร
บุคคล

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

แผนงาน/โครงการ
และทักษะจากการอบรมมาใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน
4. แผนงานการประเมินประสิ ทธิ ผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร
5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ ระดับความสาเร็ จของการประชา 1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ สัมพันธ์และการจัดอบรมการบริ หาร บริ หารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
บุคลากรในหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
2. โครงการอบรมการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
6. มีการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
มีการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา 1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ
ภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ อย่างน้อย ภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ
1 โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

งานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลโครงการ
2. การทดสอบความรู ้หลัง
การอบรมสัมมนา

งานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การนาหลักสูตรไปใช้
ฝึ กอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนาไปใช้
1. จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. จานวนผูผ้ า่ นการอบรม
1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงาน/ฝ่ าย
ในกองการเจ้าหน้าที่ บริ ษทั
ที่ปรึ กษา
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ
1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมการ
พัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็ น
ปั จจุบนั

ร้อยละของผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมการ
พัฒนาภาวะผูน้ า
ระดับความสาเร็ จในการจัดทา
ฐานข้อมูลบุคลากร

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
บุคลากร องค์การบริ หารส่วนตาบล
กุยเหนือ

งานบุคคล
สานักงานปลัด
งานบุคคล
สานักงานปลัด

2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การจัดทาเป็ นฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร

งานบุคคล
สานักงานปลัด

แบบฟอร์ มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้ าประสงค์

3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยคานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู ้ ทักษะ
มิตทิ ี่ 3
ประสิ ทธิผล สมรรถนะในการทางาน
ของการบริ หาร
ทรัพยากร
บุคคล

ตัวชี้วดั

แผนงาน/โครงการ
ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่อง ทางที่หลากหลาย เช่น การ
โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพื่อแจ้งข้อมูลที่จาเป็ น
เร่ งด่วน การจัดทาวารสารข่าวการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
3. โครงการจัดทาคู่มือการบริ หาร
งานบุคคลของข้าราชการ สถ.
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรร 1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ
หาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริ หาร
การบริ หารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
โดยคานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร
บุคลากร
ร้อยละความสาเร็ จของการจัดทา
1. โครงการจัดทาสมรรถนะประจา
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม
งาน (Job Family)
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริ หารงานบุคคลของสานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
4. โครงการนิเทศงานการบริ หาร
งานบุคคลของสานักงานท้องถิ่น
จังหวัด สานักงานท้องถิ่นอาเภอ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

งานบุคคล
สานักงานปลัด

งานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินการ
2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
3. การนิเทศงาน

แบบฟอร์ มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้ าประสงค์
2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริ หารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ

ตัวชี้วดั
ระดับความสาเร็ จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม
และวัฒนธรรมในการทางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ

แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
งานบุคคล
กระบวนทัศน์วฒั นธรรมในการ
สานักงานปลัด
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริ หารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ

การติดตามผล
1. การจัดโครงการฝึ กอบรม
ให้แก่บุคลากร
2. การส่งบุคลากรไปอบรม
กับหน่วยงานอื่นๆ
3. การประชุมเพื่อติดตามผล

3. การพัฒนาความรู ้และทักษะด้าน IT ของ ร้อยละของบุคลากรกองการ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็ นระบบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้
และต่อเนื่อง
และทักษะด้าน IT

1. โครงการฝึ กอบรมทักษะด้าน IT
แก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

งานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลโครงการ
ฝึ กอบรม
2. การทดสอบสมรรถนะ
ของบุคลากรหลังจากเสร็ จ
สิ้นการฝึ กอบรม

4. การพัฒนาผูบ้ ริ หารให้มีภาวะผูน้ า มี
วิสยั ทัศน์ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง

ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่ได้รับการ
พัฒนา

1. โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารให้มี
ภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม
หลักสูตรนายอาเภอ หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง ฯลฯ

งานบุคคล
สานักงานปลัด

5. จัดให้มีระบบการสอนงาน
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ าและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานควบคู่กนั ไป

จานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการสอนงาน

1. แผนงานการสร้างระบบการสอน
งานในหน่วยงาน (Coaching)

งานบุคคล
สานักงานปลัด

6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะ ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สูง เช่น Talent Management
ที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้
สมรรถนะสูง (Talent Management)

งานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลผูบ้ ริ หารที่
ได้รับการฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาวิสยั ทัศน์
2. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการ
1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน
2. การปรับปรุ งและพัฒนา
ระบบการสอนงาน
1. การประเมินผลโครงการ
2. การประเมินผลกลุ่ม

แบบฟอร์ มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

แผนงาน/โครงการ
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน
หน่วยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน
1. แผนการจัดการความรู ้

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู ้

ระดับความสาเร็จของจัดทาแผนการ
จัดการความรู ้

8. องค์ความรู ้ที่กระจัดกระจายอยูไ่ ด้รับ
การรวบรวม

จานวนองค์ความรู ้ที่ได้รับการ
รวบรวม

1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู ้
ในองค์กร

ระดับความสาเร็ จของการเผยแพร่
องค์ความรู ้
ระดับความสาเร็ จในการจัดทา
กระบวนงานในการบริ หารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่ งใส

1. แผนการเผยแพร่ องค์ความรู ้

9. มีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้รวบ รวม
แล้วให้กบั บุคลากรอื่นได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่ งใสใน
มิตทิ ี่ 4
ความพร้อมรับ การปฏิบตั ิงาน
ผิดด้านการ
บริ หาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผู้รับผิดชอบ

งานบุคล

สานักงานปลัด

งานบุคคล
สานักงานปลัด
1. แผนงานการจัดทามาตรฐานความ งานบุคคล
โปร่ งใสในการบริ หารงานบุคคล
สานักงานปลัด
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุน้ ให้
ภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝ้ าระวังทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ
3. โครงการสร้างเครื อข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้ าระวัง
ทุจริ ตฯ

การติดตามผล
เป้ าหมาย

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการ
1. การรวบรวมองค์ความรู ้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
1. แบบประเมินผลการ
เรี ยนรู ้
1. การประเมินและปรับปรุ ง
มาตรฐานความโปร่ งใสใน
การบริ หารงานบุคคล
2. การประเมินผลโครงการ

แบบฟอร์ มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

มิตทิ ี่ 5
คุณภาพชีวติ
และความ
สมดุลระหว่าง
ชีวติ กับการ
ทางาน

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2. มีการจัดทารายละเอียดมาตรฐาน
ระดับความสาเร็ จในการจัดทา
จริ ยธรรมของบุคลากรองค์การบริ หารส่วน มาตรฐานจริ ยธรรมของบุคลากร
ตาบลกุยเหนือ
องค์การบริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ

1. แผนงานการจัดทามาตรฐาน
จริ ยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ

งานบุคคล
สานักงานปลัด

3. ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ

1. โครงการส่งเสริ มและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ

งานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็ น
ระยะอย่างสม่าเสมอ
2. การส่งเสริ มและสนับสนุนให้นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทางานและดารงชีวติ

ระดับความสาเร็ จในการจัดทาแผน
สวัสดิการของบุคลากรองค์การ
บริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ

1. โครงการจัดทาแผนสวัสดิการ
บุคลากร องค์การบริ หารส่วนตาบล
กุยเหนือ

งานบุคคล
สานักงานปลัด

3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้าง
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากร

ระดับความสาเร็ จในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และสร้างแรงจูงใจใน
การทางานของบุคลากร

ระดับความสาเร็ จในการส่งเสริ มและ 1. โครงการส่งเสริ มสนับสนุนให้นา งานบุคคล
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สานักงานปลัด
มาใช้ในการทางานและดารงชีวติ
ในการทางานและดารงชีวติ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
สร้างแรงจูงใจในการทางานของ
บุคลากร

งานบุคคล
สานักงานปลัด

การติดตามผล

1. การประเมินและปรับปรุ ง
มาตรฐานจริ ยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริ หารส่วน
ตาบลกุยเหนือ
1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ
1. การประเมินผลและพัฒนา
แผนสวัสดิการองค์การ
บริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ
1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้นา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทางาน
และดารงชีวติ
1. การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้าง
แรงจูงใจในการทางานของ
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์ ตัวชี้วดั และแผนงาน/โครงการ
มิติที่
1. ความสอดคล้ องเชิง
ยุทธศาสตร์

2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.1 การปรับปรุ งโครงสร้างและอัตรา กาลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริ งในปัจจุบนั
1.2 จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)
ให้ชดั เจน
2. การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นา 2.1 จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ต รงกับ สมรรถนะประจ า ประจาตาแหน่ง ที่สอดคล้องกับการบริ หารทรัพยากร
ตาแหน่ง
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2 ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถ.
2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
3. การพัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ
3.1 มีการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั
ข้าราชการ

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูน้ าให้กบั ข้าราชการ
1.1 จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรให้ถกู ต้องเป็ นปัจจุบนั
2.1 จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วดั
1.1.1 ระดับความสาเร็ จในการปรับปรุ งโครงสร้างและ
อัตรากาลัง
1.2.1 ระดับความสาเร็ จในการจัดทาแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า
2.1.1 ระดับความสาเร็ จในการจัดทาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2.1 ระดับของความสาเร็ จในการปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
2.3.1 ระดับความสาเร็ จของการประชา สัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริ หารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
3.1.1 มีการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
3.2.1 ร้อยละของผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมการพัฒนาภาวะผูน้ า
1.1.1 ระดับความสาเร็ จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร
2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทาเป็ น
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

มิติที่
3. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เป้าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1.1 จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู ้ ทักษะ สมรรถนะใน 1.1.1 ร้อยละความสาเร็ จของการจัดทาสมรรถนะประจา
การทางาน
ตาแหน่ง

2. การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้ 2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
เหมาะสมกับภารกิจ
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริ หารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ

2.1.1 ระดับความสาเร็ จในการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทางานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

3.1 การพัฒนาความรู ้ และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะด้าน IT

4. การพัฒนาผูบ้ ริ หารให้มีภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์
และพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารยุคใหม่ที่ให้
ความสาคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับ
ประสิ ทธิภาพของงาน

4.1 การพัฒนาผูบ้ ริ หารให้มีภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์ อย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่อง
4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนา
ภาวะผูน้ าและผูป้ ฏิบตั ิงานควบคูก่ นั ไป

4.1.1 ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่ได้รับการพัฒนา

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพสูงไว้

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เช่น
Talent Management

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯสามารถ
รักษาไว้ได้

6. พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู ้
6.2 องค์ความรู ้ที่กระจัดกระจายอยูไ่ ด้รับการรวบรวม
6.3 มีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กบั
บุคลากรอื่นได้เรี ยนรู ้ดว้ ย

6.1.1 ระดับความสาเร็จของจัดทา แผนการจัดการความรู ้
6.2.1 จานวนองค์ความรู ้ที่ได้รับการรวบรวม
.3.1 ระดับความสาเร็ จของการเผยแพร่ องค์ความรู ้

4.2.1 จานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสอนงาน

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

4. ความพร้ อมรับผิดด้ านการ 1. เสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมให้แก่
พนักงานส่วนตาบล
บริหารทรัพยากรบุคคล

5. คุณภาพชีวติ และความ
สมดุลระหว่ างชีวติ กับการ
ทางาน

1. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ

เป้าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์
1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วดั

1.1.1 ระดับความสาเร็ จในการจัดทากระบวนงานในการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่ งใส
1.2 มีการจัดทารายละเอียดมาตรฐาน
1.2.1 ระดับความสาเร็ จในการจัดทามาตรฐานจริ ยธรรมของ
จริ ยธรรมของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุยเหนือ บุคลากรองค์การบริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ
1.3 ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบตั ิตามค่านิยมของ
ปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์การบริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ องค์การบริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ
1.1 การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
1.1.1 ระดับความสาเร็ จในการจัดทาแผนสวัสดิการของ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
บุคลากรองค์การบริ หารส่วนตาบลกุยเหนือ
ประเมินผลเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ
1.2 การส่งเสริ มและสนับสนุนให้นาหลักปรัชญา
1.2.1 ระดับความสาเร็ จในการส่งเสริ มและสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทางานและดารงชีวติ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทางานและดารงชีวติ
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้างแรงจูงใจในการ
1.3.1 ระดับความสาเร็ จในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้าง
ทางานของบุคลากร
แรงจูงใจในการทางาน

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
--------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่ว ยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความหลากหลายและครอบคลุมการดาเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ให้ประสบความสาเร็จ และถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ มีการทางาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2558
(นายอิ้น หนวดพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
ที่ 38 / ๒๕๕5
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
-------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ จะได้ดาเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยเป็น
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะทางาน ดังต่อไปนี้
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทางานดาเนินการ
จัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
กรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ กรรมการ
4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
กรรมการ/และเลขานุการ
คณะทำงำนมีหน้ำที่ดังนี้
6. ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
7. จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
8. ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
9. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
10. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

3 เมษายน พ.ศ.๒๕๕5

(นายกิตติ ปักครึก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ฝ่ายเลขาฯ โทร. 0 3754 1239
ที่
วันที่
กันยายน 2558
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ

.
.
.

เรียน ประธานคณะทางานฯ
1 เรื่องเดิม
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ ที่ 38/2555 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
กรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ กรรมการ
4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
กรรมการ/และเลขานุการ
คณะทำงำนมีหน้ำที่ดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
2. จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
3. ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2 ข้อเท็จจริง
ในปี 2555 – 2558 คณะทางานจัดการความรู้ในองค์กร (KM) องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุยเหนือ ได้ดาเนินการจัดการความรู้ และรายงานผลการดาเนินงานให้ประธานทราบ เรียบร้อยแล้ว
ดังนี้
2.1 การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น
2.2 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและสารบรรณ
2.3 การดาเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่แล้วมาได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากพนักงานส่วนตาบลเป็น
อย่างดี
3 ข้อพิจำรณำ
เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรม KM ในองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นควรประชุมพิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
(KM) ในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป

4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะทางานฯ
ที่แนบ
จ่าเอก
(สมปอง สิงห์ศก)
เลขานุการคณะทางานฯ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ

- ทราบ
- ลงนามแล้ว

(นายกิตติ ปักครึก)
ประธานคณะทางานฯ/
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร คณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กรฯ โทร 037 54 1239
ที่
วันที่ 23 มีนาคม
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)

.
2558

.
.

ส่ง คณะทางานฯ
คาสั่งองค์การบริห ารส่วนตาบลกุยเหนือ ที่ 38/2555 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะทางาน ดังนั้น เพื่อให้การจัดาการความรู้ในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมกาหนดแนวทางและกิจกรรมในการดาเนินการการจัดการ
ความรู้ในองค์กร ประจาปี 2559 ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุยเหนือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
จึงแจ้งมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กาหนดดังกล่าว
(นายกิตติ ปักครึก)
ประธานคณะทางาน/
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
.
สาเนาแจกจ่าย
1. ปลัด อบต.
2. ผอ.กองคลัง
3. หน.สานักปลัด
4. หน.ส่วนโยธา
5. บุคลากร

รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (KM)
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
------------------ผู้มาประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายอิ้น หนวดพราหม
นางอโณทัย มุราชัย
นายไพโรจน์ หินแก้ว
นางอาภรณ์ สังข์ศิริ
นางสาวเบญญาภา ผันผวน
ว่าที่ร.ต.หญิงเพ็ญ พุ่มแจ้
นางสาวเขมจิรา ช่างเพียร

ตำแหน่ง
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน

ลำยมือชื่อ
อิ้น หนวดพราหม
อโณทัย มุราชัย
ไพโรจน์ หินแก้ว
อาภรณ์ สังข์ศิริ
เบญญาภา ผันผวน
เพ็ญ พุ่มแจ้
เขมจิรา ช่างเพียร

เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดกำรประชุมตำมวำระกำรประชุมครับ
ระเบียบวำระที่ 1. เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ ที่ 148 /2558 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
1.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
ประธานกรรมการ
1.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
กรรมการ
1.3 หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ กรรมการ
1.4 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
เลขานุการ
2. คณะทำงำนมีหน้ำที่ดังนี้
2.1 ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
2.2 จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
2.3 ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
2.4 พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
2.5 ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ในปี 2555 – 2558 คณะทางานจัดการความรู้ในองค์กร (KM) องค์การบริหารส่วนตาบล
กุยเหนือ ได้ดาเนินการจัดการความรู้ และรายงานผลการดาเนินงานให้ประธานทราบ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
3.1 การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น
3.2 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและสารบรรณ
3.3 การดาเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่แล้วมาได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากพนักงานส่วนเป็น
อย่างดี

ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ - ไม่มี
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
ประธำน สาหรับในปีงบประมาณ 2559 นี้ เรายังไม่มีกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่จะดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ ดังนั้น ในวันนี้ จึงเชิญ
ทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่จะดาเนินการครับ
ปลัด อบต.
- ค่ะ ที่แล้วมาฝ่ายฝ่ายเลขาก็ได้รายงานผลการดาเนินการที่แล้วมาให้ท่านประธานทราบแล้ว และ
อบต.เราก็ได้ดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2558 ดังนั้นในปีนี้ ปลัดเห็นควรให้ส่วน
ราชการ หัวหน้าส่วนทุกส่วนร่วมกันพิจารณางานในส่วนราชการของท่านเองก่อนเป็นอันดับแรก
แล้วลงมติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ประธำน ครับ ตามที่ปลัด อบต. เสนอก็ถือว่าดีนะครับ ทุกส่วนจะได้นาเสนอผลงานที่จะให้ทุกคนได้
คัดเลือกอีกครั้ง เริ่มจาก หน.สานักงานปลัด
หน.สานักงานปลัด – สาหรับ การจัดการความรู้ในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ ในปี 2559
สานักงานปลัดขอเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุยเหนือ ค่ะ สืบเนื่องจาก การตรวจโบนัสในปีต่อไปจากนี้ ตามมิติที่ 4 มิติด้าน
การพัฒนาองค์กร กาหนดให้ตรวจกิจกรรมเหล่านี้ ทั้งหมด ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการอีกวิธีหนึ่ง
ด้วย สานักงานปลัดจึงเสนอเรื่องดังกล่าวค่ะ ประกอบกับ อีกประการหนึ่ง ฝ่ายเลขา ซึ่งทาหน้าที่
รับผิดชอบในงาน KM และงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัด อยู่แล้ว มีความรู้ความสามารถ
และรับผิดชอบอยู่แล้ว ก็จะสามารถถ่ายทอดงานมาได้อย่างดีค่ะ
ประธำน เชิญกองคลังครับ
ผอ.กองคลัง - สาหรับกองคลัง ขอเสนอเรื่องการตรวจงานจ้าง และการทาหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างค่ะ
เนื่องจากว่า ปัจจุบัน ข้าราชการมีหน้าที่นอกเหนือจากงานประจาแล้ว ยังต้องทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการดังกล่าวด้วยค่ะ
ประธำน เชิญกองช่าง ครับ
หน.ส่วนโยธา - สาหรับกองช่าง ขอเสนองานเกี่ยวการให้บริการขอติดตั้งไฟฟ้ากับประชาชน ครับ จริง ๆ แล้ว
งานของกองช่าง เป็นงานสายงานช่างที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากอยู่พอสมควรจึงยากที่จะสามารถ
ทางานในรูปแบบ การจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อให้ทุกท่านทราบได้ ครับ
ประธำน เชิญ ส่วนสวัสดิการสังคมครับ
หน.ส่วนฯ ส่วนสวัสดิการสังคม ขอเสนองานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ค่ะ เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และพนักงานอบต.เราค่ะ
ประธำน ในเมื่อส่วนต่าง ๆ ได้เสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะลงมติเพื่อคัดเลือก งานที่จะดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ของ อบต.เรา ครับ ให้เลขาสรุปงานที่แต่ละส่วนเลือกไว้อีก
ครั้งครับ
เลขำ ค่ะ งานที่แต่ละส่วนจะนามาเป็นตัวเลือกให้กับคณะทางานได้พิจารณาคัดเลือกร่วมกันมีดังนี้ครับ
1. สานักงานปลัด การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. กองคลังการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

3. กองช่าง
การขอติดตั้งไฟฟ้าของประชาชน
4. ส่วนสวัสดิการสังคม การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ประธาน ลาดับต่อไป ขอให้แต่ละคนเลือกลงมติ คัดเลือกครับ และ ให้เลขาสรุปคะแนนครับ
เลขา ผลการลงมติของคณะทางานเป็นดังนี้ครับ
งาน
คะแนน
หมายเหตุ
1. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วน
4
ลาดับ 1
ตาบล
2. การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
3
3. การขอติดตั้งไฟฟ้าของประชาชน
3
4. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
3
มติที่ประชุมมีมติเลือก กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เป็นงำนที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกุยเหนือ ใน
ปีงบประมำณ 2559 ครับ
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี –
ประธำน เรื่องอื่น ๆ มีท่ำนใดเสนอเรื่องอะไรบ้ำงครับถ้ำไม่มีผมขอปิดกำรประชุม
เลิกประชุม เวลำ 15.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเขมจิรา ช่างเพียร)
เลขานุการคณะทางาน
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอิ้น หนวดพราหม)
ประธานคณะทางาน

รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร (KM)
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุยเหนือ
-------------------------------------------ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายอิ้น หนวดพราหม
ประธานคณะทางาน
2
นางอโณทัย มุราชัย
คณะทางาน
3
นายไพโรจน์ หินแก้ว
คณะทางาน
4
นางอาภรณ์ สังข์ศิริ
คณะทางาน
5
นางสาวเบญญาภา ผันผวน
คณะทางาน
6
ว่าที่ร.ต.หญิงเพ็ญ พุ่มแจ้
คณะทางาน
7
นางสาวเบญญาภา ผันผวน
เลขานุการคณะทางาน

ลำยมือชื่อ

