ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคลากร
เทศบาลเมืองบางกรวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
“ทันสมัย
ร่วมใจประสาน
บริการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม”

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๒
สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑

สภาพทั่วไป

บทที่ ๒

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Score card )

บทที่ ๓

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลเมืองบางกรวย
• แต่งตั้งคณะทำงาน
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ
• การดำเนินงานตามขั้นตอน

๔-๗
๘-๑๐

๑๑-๒๔

๓

คำนำ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความสำเร็จ
เทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาล
เมืองบางกรวย ตามแนวทาง “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ HR Score card โดย
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

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

๔
บทที่ ๑
สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบางกรวย
๑. ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบางกรวย
เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอบางกรวย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
มีเนื้อที่ ๘.๔ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกรวย ๙ หมู่บ้าน ตำบลวัดชลอ ๑๐ หมู่บ้าน อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ ๔กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ ๑๘.๕ กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และกรุงเทพมหานคร ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตองค์การบริห ารส่วนตำบลบางขนุน เทศบาลตำบล
บางสี ท องและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบางไผ่ (อำเภอเมื อ ง
นนทบุรี) มีคลองวัดสักใหญ่ฝั่งเหนือแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
จากกึ่งกลางคลองบางกอกน้อย คลองโพธิ์ฝั่งตะวั นออกและคลอง
บางกรวยฝั่งใต้เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับเขวงบางอ้อ แขวงบางพลัด เขตยางพลัด และแขวงตลิ่ง
ชั้น เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีแนวกึ่งกลางทางรถไฟสายใต้
คลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันออกและคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือเป็น
เส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก
ติดต่ อกับ เขตองค์ การบริห ารส่ ว นตำบลมหาสวัส ดิ์และองค์ การ
บริห ารส่ ว นตำบลบางขนุ น มี แ นวขนานระยะ ๔๐๐ เมตรจาก
กึ่งกลางคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก
จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

๕

๖
แผนที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย

๗
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
 ข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลัง

เทศบาลเมืองบางกรวย
ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย
นักบริหารงานเทศบาล ๙

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย
นักบริหารงานเทศบาล ๘ (๒)

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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วิสัยทัศน์ ( Vision)
บริห ารงานโดยใช้ระบบคุ ณ ธรรมเป็ นพื้ นฐาน เพื่อพั ฒ นาและรักษาไว้ซึ่งบุ คลากรที่ เป็นคนเก่ง คนดี
และมีคุณภาพ
พันธกิจ ( Mission)
๑. บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่ นคง และ
ความเป็นกลางทางการเมืองเป็นพื้นฐาน
๒. พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้นำสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
๓. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นคนดี มีคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
๔. ส่ งเสริ ม/สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเทศบาล ลู ก จ้าง และพนั ก งานจ้ างของเทศบาลเป็ น ผู้ มีค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่ งเสริ ม /สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานจ้ า งของเทศบาลเป็ น ผู้ มี ค วาม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
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บทที่ ๒
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Score card )
....................................................
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Score card ) ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบด้วย
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิตทิ ี่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(ข) ส่ ว นราชการมี การวางแผนและบริห ารกำลั งคนทั้ งในเชิงปริม าณและคุ ณ ภาพ
กล่าวคือ “กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วน
ราชการทั้งในปัจจุบั นและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลัง (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้าน
ความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
(ค) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุ คคลเพื่ อดึงดู ดให้ ได้ม า พั ฒ นาและรั กษาไว้ซึ่งกลุ่ มข้าราชการ และผู้ ป ฏิบั ติงานที่มีทั กษะหรือสมรรถนะสู ง
ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
(ง) ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
หมายถึ ง กิ จ กรรมและกระบวนการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการ (HR
Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
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(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การพัฒ นาการเลื่ อนขั้นเลื่ อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
(ข) ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง
เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
(ค) สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยสำหรั บ กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล
ต่องบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity)
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)
(ง) มีการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติ งานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจ
ของส่วนราชการ ( Retention)
(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุ คลากร ผู้ ปฏิ บัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(ค) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งส่งเสริมให้มี
การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่ อ
พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของ
ส่วนราชการ
(ง) ก าร มี ร ะ บ บ ก าร บ ริ ห าร ผ ล งา น (Performance Management) ที่ เน้ น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความ
แตกต่างและจั ด ลำดับ ผลการปฏิบั ติงานของข้าราชการและผู้ ปฏิ บัติ งานซึ่งเรียกชื่ออื่น ได้อย่างมีป ระสิ ท ธิผ ล
นอกจากนี้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง
(ก) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ทั้งนี้ จะต้องกำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ใ นทุก
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
(ก) ข้า ราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามพึ งพอใจต่ อ สภาพแวดล้ อ มในการทำงาน
ระบบงานและบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบั ติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
(ค) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ มิติ เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยทำให้ ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด
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บทที่ ๓
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลเมืองบางกรวย
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาล
เมืองบางกรวย ตามขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย ผู้บริห ารเป็น
หัวหน้าคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะทำงาน และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
โดยคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานในส่วนต่างๆของเทศบาล เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล ทำ
ให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรของเทศบาล
๓. จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ดำเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลเมืองบางกรวย โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นคำถามดังนี้
๓.๑ เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่เทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นใน ๑-๓ ปี ข้างหน้าคือ
อะไร
* งานกระบวนงาน
* คน
* ทรัพยากร
* ผู้รับบริการ
๓.๒ อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบาล และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไปหรือ มุ่งเน้น
ให้ดียิ่งขึ้น
๓.๓ อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลประสบ
ผลสำเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
๓.๔ อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวัง
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
สรุปประเด็นคำตอบการดำเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรของเทศบาล
๔ ข้อ ได้ดังนี้
๑) เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่เทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นใน ๑-๓ ปี ข้างหน้า
ประกอบด้วย
* งานกระบวนงาน
(๑) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

13
(๒) มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(๓) มี ก ารบู ร ณาการร่ว มกั น ระหว่างสำนั ก /กอง สามารถประสานงานกั น อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(๔) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผล
การปฏิบัติงานที่แท้จริง

* คน
(๑) บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ
(๒) มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ
(๓) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๔) จำนวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
* ทรัพยากร
(๑) มีอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง
(๒) นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
(๓) มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง
* ผู้รับบริการ/ประชาชน
(๑) ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
(๒) ประชาชนมีความพึงพอใจ
(๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล
๒) อะไรบ้างที่เป็นจุด แข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบาล และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้น ให้ดี
ยิ่งขึ้น
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานแบบฉันท์พี่น้อง
บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละตำแหน่ง
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง
มีสวัสดิการให้บุคลากร
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๓) อะไรบ้ า งที่ เป็ น สิ่งท้า ทาย หรือ สิ่งที่ ต้องปรั บ ปรุงเพื่ อให้ การบริห ารงานของเทศบาลประสบ
ผลสำเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
(๑) สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(๓) การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(๔) การกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่ ระดับสำนัก/กองเพื่ อให้ เกิดความคล่ องตัวในการ
ทำงาน
(๕) ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
๔) อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวังให้
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
๑) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่างชัดเจน
๒) มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
๓) ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
๔. กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้ว จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑. มีการวางแผนและบริห ารกำลั งคนสอดคล้ องกับภารกิจและความจำเป็นของส่ว นราชการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
๒. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน
๓. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
๕. มี ก ารนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นกิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
๖. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
๗. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒ นาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๕. คณะทำงานฯ ได้จัดประชุมข้าราชการ เพื่อร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนต่างมากที่สุด ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
๑. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน
๒. มีการวางแผนและบริหารกำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
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๔. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
๕. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๗. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการกำหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และมี
การบูรณาการร่วมกัน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
๑. จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ
๑. ค่านิยมในการทำงานของผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในทุกระดับสม่ำเสมอ
และผู้ใต้บังคับบัญชา
๒. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน
๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา
๓. ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ
สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศ
และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่
๒. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน
๓. มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ำเสมอ

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
๑. ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญ
๒. ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการทำงานของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

เป้าประสงค์
๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่
๒. จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่ำเสมอ

ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสำเร็จของการทำงานแบบมีส่วนร่วม
งานบรรลุผลตามเป้าหมาย ทำงานมีความสุข
๒. จำนวนครั้งในการประชุม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีการวางแผนและบริหารกำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของ
ส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
๑. แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
และรัฐบาล
๒. วิเคราะห์อัตรากำลังในการจัดแผนอัตรากำลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ

แรงต้าน/อุปสรรค
๑. ข้อจำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล
๒. อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
๑. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม กับ ๑. จัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน
ภารกิจ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
๑. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม กับ ๑. จำนวนครั้งในการปรับแผนอัตรากำลัง
ภารกิจ
๒. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนผังเส้นทาง
๒. จัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค
บังคับตามกฎหมาย
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล
๒. จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน

แรงต้าน/อุปสรรค
๑. ข้อจำกัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน
๒. ปัญหาหนี้สินของพนักงาน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
๑. กำหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง ชีวิตที่ดี
กับข้าราชการ
๒. สนับสนุนงบประมาณ

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
๑. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
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เป้าประสงค์
๑. ให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
๒. จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กำหนด
๒. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
๑. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทำงาน
และบริการ
๓. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้

แรงต้าน/อุปสรรค
๑. บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
๑. จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ
ให้กับบุคลากร
๒. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์
๑. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
๒. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๓. ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทำงาน
และบริการ

ตัวชี้วัด
๑. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
๑. บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทาง ๑. ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัต/ิ แนวทางการดำเนินงาน
ในการดำเนินงาน
ไม่ชัดเจน
๒. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
๑. กำหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ดำเนินงานให้ชัดเจน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการกระบวนบริหาร
ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน
บุคคลอย่างสม่ำเสมอ

เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
๒. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน
๒. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน
บุคคลอย่างสม่ำเสมอ

ตัวชี้วัด
๑.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๒. มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานบุคคลไว้เพื่อการตรวจสอบ
๓. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
๔. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
๑. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
๒. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
๑ .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
๒. ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้
๓. บุคลากรขาดความสนใจ
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สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
๑. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
๒. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
๒. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์
๑. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ
๒. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
๓. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่
๔. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้
๒. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม
๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
๑. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
๒. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี อย่างสม่ำเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
๑. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้าน
๑. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
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เป้าประสงค์
๑. มีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๒. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๓. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
๓. ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้าน HR และระยะเวลาที่จะดำเนินการ

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

๑ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ทำงานแบบมีส่วนร่วม การ
ทำงานเป็นทีม และมีการ
บูรณาการร่วมกัน

ตัวชี้วัด

ความ
ระยะเวลา
สอดคล้อง ดำเนินการ
กรอบ HR
๕
25642566

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบ
บริหารราชการยุคใหม่
๒. จัดประชุมเพื่อการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับ
สม่ำเสมอ
๒ มีการวางแผนและบริหาร
๑. ปรับปรุงโครงสร้างและ
กำลังคนสอดคล้องกับภารกิจ อัตรากำลังให้เหมาะสม กับ
และความจำเป็นของส่วน
ภารกิจ
ราชการ ทัง้ ในปัจจุบันและ
๒. จัดทำแผนผังเส้นทาง
อนาคต
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน

๑. ระดับความสำเร็จของ
การทำงานแบบมีส่วนร่วม
งานบรรลุผลตามเป้าหมาย
ทำงานมีความสุข
๒. จำนวนครั้งในการ
ประชุม

๑. จำนวนครั้งในการปรับ
แผนอัตรากำลัง
๒. ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนผังเส้นทาง
ความ
ก้าวหน้าให้กับพนักงาน

๑

25642566

๓ ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่ง
๑. ให้พนักงานนำหลัก
อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม มาใช้ในการทำงานและใน

๑. จำนวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กำหนด

๕

25642566
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กฎหมาย

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชีวิตประจำวัน
๒. จัดสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการทำงาน

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของ
บุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๔ มีระบบการบริหารผลงานที่
เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า

๑. มีระบบการประเมินผล
งานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
๒. มีการติดตามและระ
เมินผลการปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๓. ยึดประชาชนเป็นศูนย์
กลางในการทำงาน และ
บริการ

๑. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕ มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการ ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน
๒. จัดทำโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน
๒. มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหารงาน
บุคคลอย่างสม่ำเสมอ

๑.มีการประกาศหลักเกณฑ์
การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหาร
หน่วยงานในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๒. มีการจัดเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกี่ยวกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้เพื่อ
การตรวจสอบ
๓. มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
๔. จำนวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล
๑. ระดับความสำเร็จใน

๖ สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการ ๑. มีการจัดอบรมหรือส่ง

ความ
ระยะเวลา
สอดคล้อง ดำเนินการ
กรอบ HR
๓
25642566

๔

25642566

๓

2564-
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พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ และพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ อย่าง
สม่ำเสมอ
๒. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้
๓. มีการเก็บรวบรวม องค์
ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่
๔. มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร

การเผยแพร่องค์ความรู้
๒. จำนวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวม
๓. ร้อยละของบุคลากรที่มี
การจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร

2566

ความ
ระยะเวลา
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
สอดคล้อง ดำเนินการ
กรอบ HR
๗ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มีการนำเทคโนโลยี
๑. จำนวนกิจกรรมด้าน
๒
25642566
มาใช้ในกิจกรรมและ
และสารสนเทศมาใช้ในการ การบริหารงานบุคลากรที่ใช้
กระบวนการบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มระสิทธิ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
บุคคล เพื่อปรับปรุงการ
ภาพ
มาใช้ในการเก็บรวบรวม
บริหารและการบริการ
๒. มีการพัฒนาความรู้
ข้อมูลและให้บริการ
ด้าน IT ของบุคลากร อย่าง ๒. ร้อยละของบุคลากรที่
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ได้รับอบรมหรือพัฒนา
๓. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ลดปริมาณการใช้วัสดุ
๓. ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ลดลง
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๖. จัดทำรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ
รายงานแผนงาน/โครงการทีร่ องรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติ
มิติที่ ๑
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
๑. ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากำลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ
๒. จัดทำแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนครั้งในการ
ปรับแผนอัตรากำลัง
๒. ระดับความสำเร็จ
ในการจัดทำแผนผัง
เส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน

แผนงาน/โครงการ
๑. แผนงานจัดทำ
แผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สำนัก
ปลัดเทศบาล

การติดตามผล
ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ

มิติที่ ๒
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

๑. มีการนำ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
๒. มีการพัฒนา
ความรู้ด้าน IT ของ
บุคลากร อย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๓. นำเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อลดปริมาณการ
ใช้วัสดุครุภัณฑ์

๑. แผนงานส่ง
งานการ
บุคลากร
เจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมพัฒนา
สำนัก
ความรู้ด้าน IT จาก
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานภายนอก
๒. แผนงานการจัดทำ
บันทึกทะเบียนประวัติ
ด้วยคอมพิวเตอร์
๓. แผนงานการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซด์

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ

มติที่ ๓
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
(ประเด็น

๑. มีระบบการ
ประเมินผลงานที่
เที่ยงตรง เชื่อถือได้
๒. มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่องและเป็น

๑. จำนวนกิจกรรม
ด้านการบริหารงาน
บุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ
๒. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับอบรม
หรือพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยี
๓. ปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์ลดลง
๑. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๒. ระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่

๑. แผนงานการสำรวจ
งานการ
ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่
บุคลากรที่มีต่อระบบ
สำนัก
การประเมินผลการ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติงาน
๒. แผนงานการสำรวจ
ความพึงพอใจของ

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ
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ยุทธศาสตร์ รูปธรรม
ที่ ๔)
๓. ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์ กลางในการ
ทำงาน และบริการ

มิติ
เป้าประสงค์
(ประเด็น ๑. มีการจัดอบรม
ยุทธศาสตร์ หรือส่งบุคลากรเข้ารับ
ที่ ๖)
การพัฒนาความรู้
ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ
๒. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ให้กับบุคลากร
อื่นได้เรียนรู้ด้วย
๓. มีการเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ให้เป็น
ระบบและหมวดหมู่
๔. มีการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร

มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสำเร็จ
ในการเผยแพร่องค์
ความรู้
๒. จำนวนองค์ความรู้
ที่ได้รับการรวบรวม
๓. ร้อยละของ
บุคลากรที่มีการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร

ประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ
๑. โครงการอบรม
สัมมนาผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง
๒. แผนงานการ
เผยแพร่องค์ความรู้ใน
องค์กร
๓. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ใน
องค์กร
๔. แผนงานการจัดทำ
แผน
พัฒนาบุคลากร
มิติที่ ๔ ๑. ส่งเสริมให้บุคลากร ๑.มีการประกาศ
๑. . แผนงานการ
ความ ทุกระดับ ยึดระบบ
หลักเกณฑ์การ
จัดเก็บหลักฐานการ
พร้อมรับ คุณธรรมเป็นแนวทาง ตัดสินใจหรือการใช้ ตัดสินใจหรือการใช้
ผิดด้านการ ในการดำเนินงาน
ดุลพินิจของผู้บริหาร ดุลพินิจและรายงาน
บริหารงาน ๒. จัดทำโครงการ
หน่วยงานในเรื่องการ เกี่ยวกับด้านการ
บุคคล ส่งเสริมคุณธรรม
บริหารทรัพยากร
บริหารงานบุคคล
จริยธรรมให้กับ
บุคคล
๒.โครงการอบรม
พนักงาน
๒. มีการจัดเก็บ
คุณธรรมจริยธรรม
๒. มีการเผยแพร่
หลักฐานหรือรายงาน พนักงานเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารด้านการ เกี่ยวกับด้านการ
บริหารงาน บุคคล
บริหารงานบุคคลไว้
อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อการตรวจสอบ
๓. มีการจัดโครงการ/

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สำนัก
ปลัดเทศบาล

การติดตามผล
ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ

งานการ
เจ้าหน้าที่
สำนัก
ปลัดเทศบาล

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ
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กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม
๔. จำนวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล

มิติ
มิติที่ ๕
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
สมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับการ
ทำงาน
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ ๓)

เป้าประสงค์
๑. ให้พนักงานนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการ
ทำงานและใน
ชีวิตประจำวัน
๒. จัดสภาพแวดล้อม
การทำงาน และ
สวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการทำงาน

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายกำหนด
๒. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ

แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการพัฒนา
งานการ
คุณภาพชีวิต
เจ้าหน้าที่
๒. แผนงานสำรวจ
สำนัก
ความพึงพอใจของ
ปลัดเทศบาล
บุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ
๓. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อ
ดำเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การติดตามผล
ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ

(ประเด็น ๑. พัฒนา/
ยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยน
ที่ ๑)
ทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศ และเข้าใจใน
ระบบบริหารราชการ
ยุคใหม่
๒. จัดประชุมเพื่อการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับ
สม่ำเสมอ

๑. ระดับความสำเร็จ
ของการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม งาน
บรรลุผลตาม
เป้าหมาย ทำงานมี
ความสุข
๒. จำนวนครั้งในการ
ประชุม

๑. แผนงานการติดตาม
สำนัก
ประเมินผลการ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย
๒. แผนงานการ
ประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นระหว่างผู้บริหาร
และ
พนักงาน

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ
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ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ
๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความพร้อมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
๒. สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และเทศบาล
๓. ผู้บริหารนำเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของเทศบาลเพื่อบรรลุ
ภารกิจ เป้าหมายที่วางไว้

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

