แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
อาเภอโพธิ์ตาก

จังหวัดหนองคาย

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1

สภาพทั่วไป

1-2

บทที่ 2

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard )

3-5

บทที่ 3

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
 แต่งตั้งคณะทางาน
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 การดาเนินงานตามขั้นตอน

6-19

คานา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน
และพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบความสาเร็จ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลกรขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลโพนทองตามแนวทาง“ การพัฒ นาสมรรถนะการบริห ารทรัพยากรบุคคล” หรือ HR
Scorecard โดยดาเนินการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ 5 ด้าน ที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ได้แก่
1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

****************************************

บทที่ 1
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
1. ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ตั้งอยู่ในเขตอาเภอโพนทอง จังหวัดหนองคาย กระทรวงมหาดไทย
ได้ยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ สภาตาบลโพนทอง ” และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตาบล
โพนทองเป็น องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาด กลาง มีพื้นที่ประมาณ
33,325 ไร่ จานวนประชากรประมาณ 6,456 คน จานวนครัวเรือน 1,944 ครัวเรือน
จัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สานักปลัด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
1) งานบริหารงานทั่วไป
3) งานกฎหมายและคดี
5) งานป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย
7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9) งานส่งเสริมการเกษตร

7 งาน คือ
2) งานบริหารงานบุคคล
4) งานนโยบายและแผน
6) งานกิจการสภา
8) งานส่งเสริมปศุสัตว์

2. กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1) งานการเงิน
2) งานบัญชี
3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1) งานก่อสร้าง
2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3) งานผังเมือง
4) งานสาธารณูปโภค
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา
4.
1)
2)
3)

กองสวัสดิการสังคม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ
งานส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและพัฒนาสตรี
งานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
งานกิจการสภาเด็กและเยาวชน

-2วิสัยทัศน์ ( Vision)
บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และ
มีคุณภาพ
พันธกิจ ( Mission)
1. บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง และ
ความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน
2. พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้นาสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
คนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
4. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

บทที่ 2
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard )
....................................................
องค์การบริหารส่ว นตาบลโพนทอง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามกรอบ
มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที่ สานักงาน ก.พ.กาหนดไว้ ซึ่งกรอบ
มาตรฐานประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(ข) ส่ว นราชการมีการวางแผนและบริห ารกาลั งคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ
“กาลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลัง (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
(ค) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่ มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็น
ต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
(ง) ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทางาน
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่นการสรรหาคัดเลือก
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
(ข) ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง

-4(ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity)ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money)
(ง) มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วน
ราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วน
ราชการ ( Retention)
(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงานโครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(ค) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
(ง) การมีร ะบบการบริ ห ารผลงาน (Performance Management) ที่เน้ นประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและ
จั ด ล าดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการและผู้ ปฏิ บั ติง านซึ่ งเรี ยกชื่ ออื่ นได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสาเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง
(ก) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจและผลของการตั ด สิ น ใจด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ตลอดจนการดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ จะต้องกาหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุก
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
(ก) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงานและ
บรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว

-5(ข) มีการจั ดสวัส ดิการและสิ่ งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ส วัส ดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
(ค) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทา
ให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดาเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

บทที่ 3
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโพนทอง ตามขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรประกอบด้ว ย ผู้บริหารเป็นหัวหน้า
คณะทางาน หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะทางาน และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ โดย
คณะทางานดังกล่าวมีห น้าที่วิเคราะห์ ข้อมู ล การบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการระดมความคิดเห็ นของ
ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานในส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ทาให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ดาเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นคาถามดังนี้
3.1 เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่ องค์การบริหารส่วนตาบลต้องการให้เกิดขึ้นใน 1-3 ปี
ข้างหน้าคืออะไร
* งานกระบวนงาน
* คน
* ทรัพยากร
* ผู้รับบริการ
3.2 อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไปหรือ
มุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น
3.3 อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลประสบผลสาเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
3.4 อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทา แต่ไม่ได้ทาในช่ว งที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวังให้
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
สรุปประเด็นคาตอบการดาเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบล 4 ข้อ ได้ดังนี้
1) เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่องค์การบริหารส่วนตาบลต้องการให้เกิดขึ้นใน 1-3 ปี
ข้างหน้าประกอบด้วย
* งานกระบวนงาน
(1) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(2) มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(3) มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสานัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

-7(4) พั ฒ นาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ มีประสิ ทธิภ าพ เป็นธรรม ตามผลการ
ปฏิบัติงานที่แท้จริง
* คน
(1) บุคลากรมีจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ
(2) มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ
(3) บุ คลากรมี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี และสามารถปฏิบั ติ ง านได้ ใ น
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(4) จานวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
* ทรัพยากร
(1) มีอุปกรณ์ในการทางานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง
(2) นาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
(3) มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง
* ผู้รับบริการ/ประชาชน
(1) ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
(2) ประชาชนมีความพึงพอใจ
(3) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
2) อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลและอยากจะให้รักษาไว้
ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น
(1) ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
(2) บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ทางานแบบฉันท์พี่น้อง
(3) บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละตาแหน่ง
(4) สภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
(5) มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง
(6) มีสวัสดิการให้บุคลากร
3) อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้ องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลประสบผลสาเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
(1) สร้างจิตสานึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
(2) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(3) การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) การกระจายอานาจการตัดสินใจไปสู่ระดับสานัก/กองเพื่อให้ เกิดความคล่ องตัว ในการ
ทางาน
(5) ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

-84) อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทา แต่ไม่ได้ทาในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวังให้
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
1) มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน
2) มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่าเสมอ
3) ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
4. กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้ว จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน
3. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
5. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
6. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
7. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. คณะทางานฯ ได้จั ดประชุมข้าราชการ จานวน 16 คน เพื่อร่ว มกันจัดล าดับความสาคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง ( Gap Analysis ) ซึ่งเป็นการหาส่วน
ต่า งระหว่า งระดั บ ความส าคั ญ ของประเด็น ยุ ทธศาสตร์ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คลที่ ค าดหวัง ให้ เ กิ ดขึ้ น กั บ
สถานภาพปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันเพียงไร ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

-9สรุปผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสาคัญของประเด็น ทิศทางความต้องการกับผลการการปฏิบัติงาน
ด้าน HR ในปัจจุบัน ( Gap Analysis )
ลาดับ
หัวข้อ
ที่
1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้ทางานแบบมีส่วนร่วม
การทางานเป็นทีม และ
มีการบูรณาการร่วมกัน
2 มีการวางแผนและบริหาร
กาลังคนสอดคล้องกับ
ภารกิจและความจาเป็นของ
ส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพิ่มเติม
ที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย
4 มีระบบการบริหารผลงาน
ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
5 มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการ ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มี
การพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน
แลกเปลีย่ นข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
7 มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม
และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ

Importance
Current Status
1 2 3 4 5 Total AVG1 1 2 3 4 5 Total
0 1 5 5 5 62 3.87 3 3 4 6 0 45

2.81

Gap
1.06

0 2 3 4 7

64

4.00 1 4 7 3 1

47

2.93

1.07

0 1 3 6 6

65

4.06 3 3 3 6 1

47

2.93

1.13

0 0 3 7 6

67

4.19 1 4 6 4 1

48

3.00

1.19

0 0 0 7 9

73

4.56 0 0 5 7 4

63

3.93

0.63

0 0 3 4 9

70

3.95 1 2 5 4 4

56

3.50

0.45

0 0 4 8 4

64

4.00 0 3 3 5 4

55

3.43

0.57

AVG2

-10จากการวิ เ คราะห์ ส่ ว นต่ า งระหว่ า งความส าคั ญ ของประเด็ น ทิ ศ ทางความต้ อ งการกั บ ผลการการ
ปฏิบัติงานด้าน HR ในปัจจุบัน ( Gap Analysis ) จึงได้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีส่วน
ต่างมากที่สุด 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน
2. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของส่ว นราชการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
4. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
5. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. มีการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริห ารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการบริการ
การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมี
การบูรณาการร่วมกัน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ
1. ค่านิยมในการทางานของผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในทุกระดับสม่าเสมอ
และผู้ใต้บังคับบัญชา
2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา
3. ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์
และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่
2. กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน
3. มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่าเสมอ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารและพนักงานให้ความสาคัญ
2. ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการทางานของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
3. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

เป้าประสงค์
1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่
2. จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่าเสมอ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการทางานแบบมีส่วนร่วม
งานบรรลุผลตามเป้าหมาย ทางานมีความสุข
2. จานวนครั้งในการประชุม

-11ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของ
ส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
และรัฐบาล
2. วิเคราะห์อัตรากาลังในการจัดแผนอัตรากาลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ข้อจากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล
2. อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสม กับ 1. จัดทาแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน
ภารกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสม กับ 1. จานวนครั้งในการปรับแผนอัตรากาลัง
ภารกิจ
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนผังเส้นทาง
2. จัดทาแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค
บังคับตามกฎหมาย
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากร
1. ข้อจากัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน
บุคคล
2. ปัญหาหนี้สินของพนักงาน
2. จัดสภาพแวดล้อมการทางาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทางาน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. กาหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง ชีวิตที่ดี
กับข้าราชการ
2. สนับสนุนงบประมาณ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เป้าประสงค์
1. ให้พนักงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทางานและในชีวิตประจาวัน
2. จัดสภาพแวดล้อมการทางาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทางาน

ตัวชี้วัด
1. จานวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกาหนด

-12ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทางาน
และบริการ
3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ
ให้กับบุคลากร
2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์
1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทางาน
และบริการ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทาง 1. ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัต/ิ แนวทางการดาเนินงาน
ในการดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน
2. จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. กาหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ดาเนินงานให้ชัดเจน

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการกระบวนบริหาร
ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน
บุคคลอย่างสม่าเสมอ

-13เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน
บุคคลอย่างสม่าเสมอ

ตัวชี้วัด
1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานบุคคลไว้เพื่อการตรวจสอบ
3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
4. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
2. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่าเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
2. ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้
3. บุคลากรขาดความสนใจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
2. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์
1. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่าเสมอ
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
3. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่
4. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้
2. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

-14ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
2. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี อย่างสม่าเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ข้อจากัดด้านงบประมาณ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

เป้าประสงค์
1. มีการนาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3. นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์

ตัวชี้วัด
1. จานวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
3. ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง

-15สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้าน HR และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้

1. ระดับความสาเร็จของการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม งาน
บรรลุผลตามเป้าหมาย ทางาน
มีความสุข
2. จานวนครั้งในการประชุม

2

1. จานวนครั้งในการปรับแผน
อัตรากาลัง
2. ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนผังเส้นทางความ
ก้าวหน้าให้กับพนักงาน
1. จานวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ

1
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1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี ่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3
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1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือการใช้ดลุ พินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2. มีการจัดเก็บหลักฐานหรือ
รายงานเกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานบุคคลไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ
3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4. จานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล

4
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4

5

1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางาน ทัศนคติบุคลากรให้มี
เป็นทีม และมีการบูรณาการ
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบ
ร่วมกัน
บริหารราชการยุคใหม่
2. จัดประชุมเพื่อการรับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการใน
ทุกระดับสม่าเสมอ
มีการวางแผนและบริหารกาลังคน 1. ปรับปรุงโครงสร้างและ
สอดคล้องกับภารกิจ
อัตรากาลังให้เหมาะสม กับ
และความจาเป็นของส่วนราชการ ภารกิจ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. จัดทาแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวย
1. ให้พนักงานนาหลักปรัชญา
ความสะดวกเพิ่มเติมทีไ่ ม่ใช่
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ทางานและในชีวิตประจาวัน
2. จัดสภาพแวดล้อมการทางาน
และสวัสดิการให้กับบุคลากร
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทางาน
มีระบบการบริหารผลงานที่เน้น
1. มีระบบการประเมินผลงานที่
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เทีย่ งตรง เชื่อถือได้
ความคุ้มค่า
2. มีการติดตามและระเมินผล
การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์
กลางในการทางาน และบริการ
มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารงาน บุคคลอย่าง
สม่าเสมอ

ตัวชี้วัด

ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR
5
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ประเด็นยุทธศาสตร์

6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการ

พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
แบ่งปันแลกเปลีย่ นข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

7 มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีการจัดอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่าเสมอ
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้
3. มีการเก็บรวบรวม องค์
ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่
4. มีการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร
1. มีการนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มระสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT
ของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
3. นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลด
ปริมาณการใช้วัสดุครุภณ
ั ฑ์

1. ระดับความสาเร็จในการ
เผยแพร่องค์ความรู้
2. จานวนองค์ความรู้ทไี่ ด้รับ
การรวบรวม
3. ร้อยละของบุคลากรทีม่ ีการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

1. จานวนกิจกรรมด้านการ
บริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ
2. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับ
อบรมหรือพัฒนาความรู้ดา้ น
เทคโนโลยี
3. ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์
ลดลง

ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR
3

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2
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-176. จัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
และจัดทาแผนงาน/โครงการรองรับ
มิติ
มิติที่ 1
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์

รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1. จานวนครั้งในการปรับ
แผนอัตรากาลัง
2. ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน
1. จานวนกิจกรรมด้าน
การบริหารงานบุคลากรที่
ใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
3. ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ลดลง
1. มีระบบการประเมินผล 1. ระดับความพึงพอใจ
งานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
2. มีการติดตามและ
การประเมินผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็น
2. ระดับความพึงพอใจ
รูปธรรม
ของประชาชนที่มีต่อผล
3. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ การปฏิบัติงานของ
กลางในการทางาน และ หน่วยงาน
บริการ
1. มีการจัดอบรมหรือส่ง 1. ระดับความสาเร็จใน
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา การเผยแพร่องค์ความรู้
ความรู้ ทักษะ อย่าง
2. จานวนองค์ความรู้ที่
สม่าเสมอ
ได้รับการรวบรวม
2. มีการเผยแพร่ และ
3. ร้อยละของบุคลากรที่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ มีการจัดทาแผนพัฒนา
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ บุคลากร
ด้วย
3. มีการเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู่

การติดตามผล

1. ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากาลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ
2. จัดทาแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน
มิติที่ 2
1. มีการนาเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ และสารสนเทศมาใช้ใน
ของการ การปฏิบัติงาน เพื่อเพิม่
บริหาร
ประสิทธิภาพ
ทรัพยากร 2. มีการพัฒนาความรู้
บุคคล
ด้าน IT ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3. นาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์

1. แผนงานจัดทาแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน
2. โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่พนักงาน

งานบริหารงาน
ผู้บังคับบัญชา
บุคคล
ติดตามผลการ
สานักปลัด อบต. ดาเนินงานตาม
โพนทอง
แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้าน IT จาก
หน่วยงานภายนอก
2. แผนงานการจัดทา
บันทึกทะเบียนประวัติ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3. แผนงานการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์

งานบริหารงาน
ผู้บังคับบัญชา
บุคคล
ติดตามผลการ
สานักปลัด อบต. ดาเนินงานตาม
โพนทอง
แผนงาน/โครงการ

มติที่ 3
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ 4)
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ 6)

1. แผนงานการสารวจ
งานบริหารงาน
ผู้บังคับบัญชา
ความพึงพอใจของบุคลากร
บุคคล
ติดตามผลการ
ที่มีต่อระบบการ
สานักปลัด อบต. ดาเนินงานตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
โพนทอง
แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานการสารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1. โครงการอบรมสัมมนา งานบริหารงาน
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
บุคคล
ติดตามผลการ
พนักงานส่วนตาบลและ
สานักปลัด อบต. ดาเนินงานตาม
พนักงานจ้าง
โพนทอง
แผนงาน/โครงการ
2. แผนงานการเผยแพร่
องค์ความรู้ในองค์กร
3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ในองค์กร
4. แผนงานการจัดทาแผน
พัฒนาบุคลากร

-18มิติ

เป้าประสงค์

4. มีการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร
มิติที่ 4
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ความพร้อม ระดับ ยึดระบบคุณธรรม
รับผิดด้าน เป็นแนวทางในการ
การ
ดาเนินงาน
บริหารงาน 2. จัดทาโครงการส่งเสริม
บุคคล
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
บริหารงาน บุคคลอย่าง
สม่าเสมอ

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับการ
ทางาน
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ 3)
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ 1)

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. มีการจัดเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกีย่ วกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้
เพื่อการตรวจสอบ
3. มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
4. จานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล

1. . แผนงานการจัดเก็บ
งานบริหารงาน
ผู้บังคับบัญชา
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
บุคคล
ติดตามผลการ
การใช้ดุลพินิจและรายงาน สานักปลัด อบต. ดาเนินงานตาม
เกี่ยวกับด้านการ
โพนทอง
แผนงาน/โครงการ
บริหารงานบุคคล
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

1. ให้พนักงานนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทางานและใน
ชีวิตประจาวัน
2. จัดสภาพแวดล้อมการ
ทางาน และสวัสดิการ
ให้กับบุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการทางาน

1. จานวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายกาหนด
2. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. แผนงานสารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ
3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อดาเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งานบริหารงาน
ผู้บังคับบัญชา
บุคคล
ติดตามผลการ
สานักปลัด อบต. ดาเนินงานตาม
โพนทอง
แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศ และเข้าใจใน
ระบบบริหารราชการยุค
ใหม่
2. จัดประชุมเพื่อการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับ
สม่าเสมอ

1. ระดับความสาเร็จของ
การทางานแบบมีส่วน
ร่วม งานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ทางานมี
ความสุข
2. จานวนครั้งในการ
ประชุม

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมาย
2. แผนงานการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน

งานบริหารงาน
ผู้บังคับบัญชา
บุคคล
ติดตามผลการ
สานักปลัด อบต. ดาเนินงานตาม
โพนทอง
แผนงาน/โครงการ

-19ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ
1. การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
2. สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และองค์การบริหารส่วนตาบล
3. ผู้บริหารนาเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายที่วางไว้

********************************

