นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2566

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บททั่วไป
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองโก
บทที่ 2 การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)
บทที่ 3 ขั้นตอนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
 แต่งตั้งคณะทางาน
 ประชุมคณะทางาน
 กาหนดขั้นตอนในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
 การดาเนินงานตามขั้นตอน
- วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี
- กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี
- กาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และตัวชี้วัด
- จัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
และจัดทาแผนงาน/โครงการรองรับ
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คำนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุ กด้านเพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็น
ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดาเนินการในหลายด้าน ดัง นั้น เพื่อให้กรมบรรลุวัตถุประสงค์
บุคลากรของกรมในฐานะปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ภารกิจของกรมสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงเป็นเป้าหมายที่กรม
จะต้องพัฒนาให้มีศักยภาพ เป็นกลไกสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจของกรมให้ประสบความสาเร็จ
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองโก ได้ ป รั บ ปรุ งแผนกลยุ ท ธ์ก ารบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลหนองโกขึ้น โดยได้
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ 5 ด้าน ที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ได้แก่ 1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรั พยากรบุคคล 5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality
Award : PMQA) และสอดรับ กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.
2561 - 2563) ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกมีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่
สามารถตอบสนองทิ ศ ทางการบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองโกได้ อ ย่ างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางและประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก จะนาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
ปรับ ปรุงนี้ไปสู่การปฏิบั ติในปี 2564 – 2566 เพื่อเป้าหมายสาคัญ ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของกรมให้
ประสบความสาเร็จ และนาไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ในการมุ่งพัฒนาเพื่อ
“เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างยั่งยืน”
คณะทางานปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก

บทที่ 1
บททัวไป
่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
 วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาเพื่อ “ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ”
 พันธกิจ
1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3 บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ให้ทางานอย่างมืออาชีพ
4 พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกให้ประสิทธิภาพและ
สามารถพึ่งตนเองได้
5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกให้สามารถส่งมอบ
บริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน
 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ให้มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์
1. ระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโก เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโกอย่างเป็นระบบ
1.3 นาการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก มี 2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ความเป็นมืออาชีพและ
ตาบลหนองโก ให้มีขีดความสามารถสนองตอบต่อ
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
2.2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกมีระบบ
3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกสาหรับใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองโกในการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก มีการ
1.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารจัดการที่ดีและมีการให้บริการสาธารณะที่มี บริหารส่วนตาบลหนองโกตามหลักเกณฑ์การ
คุณภาพแก่ประชาชน
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.
1.2 พัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโกให้สามารถสนองตอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ
1.3 ศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกมีขีด
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การเงิน การคลังให้สามารถพึ่งพาตนเอง
หนองโก
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง 3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์การ
โกมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
บริหารส่วนตาบลหนองโกให้สามารถส่งมอบ
บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองโก
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก สามารถใช้ 1.1 สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามา
ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกและองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโกในการสร้างและใช้ภาคี
เครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกได้รับความ 2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานที่โดด
เชื่อมั่นจากประชาชน
เด่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
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บทที่ 2
การจัดทาแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้ าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกได้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ที่สานักงาน ก.พ. กาหนดไว้ เพื่อให้สอด
รับกับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว ประกอบด้วย
มิติที่ 1
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้กรมฯ บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) มีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กาลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกาลังคน
และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทางาน
 มิ ติ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Operational
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กิจ กรรมและกระบวนการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลของส่ ว นราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพั ฒ นา การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย
และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money)
4) มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิด
ผลดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ
2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒ นาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
4) มี ร ะบบ การบริ ห ารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและ
จัดลาดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด
นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสาเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง
1) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจและผลของการตั ด สิ น ใจด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ตลอดจนการดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกาหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง
การที่ ส่ ว นราชการมี น โยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางานระบบงาน และ
บรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยี การสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว
2) มีการจัดสวัส ดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ส วัส ดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กาลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ทาให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดาเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลสอดคล้อ งกับ มิติ ในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผ ลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดาเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกั บ มิ ติ ก ารประเมิ น ดั งกล่ า ว และเป็ น การยกระดั บ
ประสิ ท ธิภ าพและคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ งานด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละกรอบ
มาตรฐานความสาเร็จทั้ง 5 มิติ

บทที่ 3
ขั้นตอนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองโก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกดาเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโก ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางาน
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี
(พ.ศ.2564 - 2566) มีผลทาให้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการ ดังนั้นเพื่อให้แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก มีความต่อเนื่อง ทัน
ต่อความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ จึ งได้แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุง แผนกลยุทธ์การบริห ารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง HR Scorecard องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลหนองโกขึ้น โดยมี นายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล เป็ น
ผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทางาน โดยมี
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ต่างๆ ของกองการเจ้าหน้าที่เป็นคณะทางาน โดยคณะทางานดังกล่าวมีหน้าที่ในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก เพื่อประกอบการปรับปรุงแผน
กล-ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ยกร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การดาเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ประชุมคณะทางาน
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard เป็นแผนที่ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard จึงได้มีการประชุมคณะทางาน เพื่อทบทวน
เป้าหมาย แผนดาเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุป บทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ดาเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าใน
การทางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุ ทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกตามที่
ได้กาหนดไว้

8
3. คณะทางานฯ ได้กาหนดขั้นตอนในการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรั พยากร
บุคคลตามแนวทาง HR Scorecard โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็น
ของผู้ มีส่วนได้ -ส่วนเสียและผู้ เกี่ยวข้องการประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสาคัญของประเด็นทิศทางความ
ต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR (Gap Analysis) และการวิเคราะห์แรงเสริม -แรงต้านของแต่ ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
3.2 การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ
บรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบั ติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) และจัดลาดับความสาคัญของประเด็ น
ยุทธศาสตร์
3.3 การกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
3.4 การจัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทา
แผนงาน/โครงการรองรับ
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ต่อผู้บริหาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
3.6 การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ
3.7 การดาเนิน การตามแผนและประเมิ นผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการดาเนินการครั้งต่อ ๆ ไป
4. การดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
4.1 คณะทางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ ให้ องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองโกเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการ
ส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการ
หนึ่งคือ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงทาให้เห็นทิศทางของการ
พัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม
มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกรม การสร้างให้กรมเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยการนาการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีมาใช้
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองโกบรรลุ ถึ ง
ความส าเร็ จ จึ งต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบการบริห ารงานบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รองรับ การเป็ น องค์ ก รที่ มี
ความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทางานฯ ได้นาผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วน
เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรั พยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองโกในระยะ 1 – 3 ปีข้างหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังนี้
1. เป้ าหมายสู งสุ ดหรื อผลสั มฤทธิ์ทสี่ าคัญทีอ่ งค์ กรต้ องการให้ เกิดขึน้ ใน 1 – 3 ปี ข้ างหน้ า คืออะไร
1.1 ด้านกระบวนงาน
1
นาเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร
หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาให้สามารถทางานทดแทนกันได้
2
มีประมวลคาถาม-คาตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทาให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโกไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา
3
การออกระเบี ย บต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจน วิ ธี ป ฏิ บั ติ ชั ด เจนไม่ ค ลุ ม เครือ รวมถึ งการอบรม ชี้ แ จงให้
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย
4
การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม
5
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน
6
จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
7
มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ
8
กระจายอานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9
สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน
10 ลดขั้นตอนการทางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง
11 กระจายอานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น
12 ส่งเสริมให้ข้าราชการมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนของ อบต.ในการส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองโกได้ในทุกด้าน
13 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
14 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตร
ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตาแหน่ง
15 กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16 ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ของตนเอง
17 ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน
18 มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยา สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจ และบริหาร
ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
1 .2 ด้านบุคลากร
1

2

พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข
เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกและส่วนราชการอื่น มีความ
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกและส่วน
ราชการอื่น
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
บุคลากรต้องมีความรู้ ความชานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนา IT เข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน

3

บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีก ารปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
4
การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกาหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
การตั้งชมรมหรือสมาคมต่าง ๆ
5
เพิ่มขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
6
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ
7
เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน
8
บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
9
บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ โดยมีการสับเปลี่ยนกับบุคลากรของหน่วยงานอื่น และ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
10 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
12 บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
13 ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
1.3 ด้านทรัพยากร
1
มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2
นาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
3
มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย
ให้ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ โดยคานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
4
สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทาให้การเข้าถึงสารสนเทศทาได้ง่ายและ
เท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)
5
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์
1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร
 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
1
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน
2
สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง
3
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า
4
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
5
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกจะต้องดาเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
6
มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
7
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกรับฟัง และนาความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดาเนินงาน
 ประชาชน
1
ประชาชนให้ความสาคัญกับ การมีส่วนร่วม การสร้างจิตสานึก และการเข้าร่วมในการดาเนินงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
2
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
ทางานได้สะดวกยิ่งขึ้น
3
ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก

2.อะไรบ้ างทีเ่ ป็ นจุดแข็งหรื อสิ่ งทีด่ ีทอี่ งค์ กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ ต่อไปหรื อมุ่งเน้ นให้ ดียงิ่ ๆ ขึน้
จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่
1
บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน
2
การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโกและประชาชน
3
มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
4
มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
5
มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
6
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
7
มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน
8
เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการทางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทางานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้
9
มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกมากกว่าหน่วยงานอื่น
10 ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทางานได้หลายตาแหน่ง
สิ่งที่มุ่งเน้น
1
การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
2
เป็นหน่วยงานทีค่ ่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
3
มีการนาระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ
3. อะไรบ้ างทีเ่ ป็ นสิ่ งท้ าทายหรื อสิ่ งทีต่ ้ องปรับปรุ งเพื่อให้ การบริหารงานขององค์ กรประสบผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมายสู งสุ ดทีค่ าดหวัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร
พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทางานทดแทนกันได้
สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นาในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การสร้างองค์กรให้ดีที่ตัวบุคคลและให้มีคุณภาพ
การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและ การ
นาไปใช้ประโยชน์
บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์
การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์”

10
11
12
13

สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ
สร้างจิตสานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จัดสภาพแวดล้อมการทางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทางาน
บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ

4. อะไรที่หน่ วยงำนบริ หำรทรัพยำกรบุคคลควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงที่ผ่ำนมำหรือท่ ำน
คำดหวังให้หน่ วยบริ หำรทรัพยำกรบุคคลสนับสนุน
1
2
3

ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน
ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
และเป็นปัจจุบัน
มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่
ทีส่ อดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
มีการจัดทาฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกาหนดแผนไว้ล่วงหน้า
สร้างขวัญกาลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน
มีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร
สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นาในการบริหารเปลี่ยนแปลง
การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention)
การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส
มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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4.1.2 จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้ว จึงได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเด็นยุทธศาสตร์
การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
เลิศ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานด้ านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล

ลาดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้
การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลให้ ต รงกั บ สมรรถนะประจ า
ตาแหน่ง
พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจาเป็นใน
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดาเนินงานให้ชัดเจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทางานขององค์กรโดยเน้นการทางานเป็น
ทีม และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การตามมาตรฐานการจั ด บริ ก าร
สาธารณะ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองโก และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่
ที่รบั ผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ
พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในส่ ว นของเครื่ อ งมื อ วิ ธี ก าร และ
ผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
กาหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดาเนินงานให้ชัดเจน
สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จั ดหาสิ่งอานวยความสะดวก พัฒ นาระบบการ
ทางาน และบรรยากาศของการทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม การทางาน
อย่างมีความสุข และงานบรรลุผล
พัฒ นาหน่ว ยงานให้ เป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ บริห ารจัดการความรู้ (KM) คลั งข้อมูล
ความรู้และนาเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม

การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่
3. นโยบายรัฐบาล

แรงต้าน/อุปสรรค
1. การจากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออานวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า
3. โครงสร้างการบริหารงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองโก
4. มาตรการจากัดกาลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ
สมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง
6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากาลังที่เป็นปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดทาฐานข้อมูลอัตรากาลังให้เป็นปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path)
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทางานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ

เป้าประสงค์
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล
บุคลากร
2. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากาลัง
3. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า
4. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง

2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path)
4. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
สมรรถนะในการทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญกับการ
วางแผนอัตรากาลังและการปรับอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจ
2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ถูกจากัดด้านอัตรากาลังจากการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม
2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)

ไปอยูอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหนองโกหรือ
หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า
4. อัตรากาลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. เพิ่มอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน
2. บริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้
เป็นไปตามกรอบที่กาหนด

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทาและปรับปรุงแผนอัตรากาลังที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่

เป้าประสงค์
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1.ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโก ให้ความสาคัญ
2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ
3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร
2. ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. จัดทามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโก
4. การจัดทาฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กาหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ

สมรรถนะของทุกตาแหน่ง
เป้าประสงค์
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT
2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทา
เป็นฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร
ยุคใหม่ที่ให้ความสาคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีโครงการฝึกอบรมสาหรับผู้บริหารที่
หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก
รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยให้ความสาคัญกับการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่าเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย
ให้ความสาคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา
Competency ของตนเอง
2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/
ไม่ค่อยน่าสนใจ
3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ
ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผู้นาการพัฒนาภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นา
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จาเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นาให้มี
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่

เป้าประสงค์
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกาหนดให้เป็น
นโยบายของรัฐบาล
2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสาคัญ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดารงชีวิต
3. สารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
เป้าประสงค์
1. จัดทาแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทางานและ
ดารงชีวิต
4. จัดทาแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรื่อง
ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ
ข้าราชการ
2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
3. ขาดงบประมาณ
4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ
ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสารวจความ
ต้องการที่แท้จริง

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
2. กาหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นาไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
3. คณะทางานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม
ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูงผู้บริหารสานัตัวก/กอง
ชี้วัด ตัวแทนท้องถิ่น
จังหวับดความส
เป็นต้นาเร็จในการจัดทาแผนสวัสดิการ
1. ระดั
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
2. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทางานและดารงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ไว้กับหน่วยงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหาร 1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ
ส่วนตาบลหนองโกให้การสนับสนุน
ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ
ตาแหน่งของบุคลากร
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางานกับ
2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม
หน่วยงาน
3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ
มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทาให้
อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังที่ต่อเนื่องชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
2. ทาระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เป้าประสงค์
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทางานให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้
2. ระดับความสาเร็จของการสร้างระบบสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสาคัญ
1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ
2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้
ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม
วิธีการเดิมๆ ทาให้ไม่น่าสนใจ
ของข้าราชการ
3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ
3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
หน่วยงานอื่นอย่างสม่าเสมอ
องค์ความรู้ขององค์กร
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ
4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
อย่างชัดเจน
5. ค่านิยมในการทางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ไม่มีรายละเอียดจัดทามาตรฐานจริยธรรม

คุณธรรมของข้าราชการ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทางาน
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทามาตรฐาน
จริยธรรมของกรม
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัตติ าม
ค่านิยมของกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดาเนินการได้
2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก และสมรรถนะ
ประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาทรัพยากร

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก และ
สมรรถนะประจาตาแหน่ง (Function Competency)ตามการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก พ.ศ.2557-2560 ไม่
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโกและสมรรถนะประจาตาแหน่ง
(Function
Competency) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

บุคคลภาครัฐแนวใหม่โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมี
ส่วนร่วมในการจัดทา
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก พ.ศ.
2557-2560 ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
ที่กาหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง

เป้าประสงค์
1. จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ระดับของความสาเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ
ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองโก
3. ระดับความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่

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

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

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ทาแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ตามสานัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น
หมวดหมู่
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ
เข้าถึงองค์ความรู้

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้

2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

2. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม
3. ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ
2. อานาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็น
ส่วนใหญ่
3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างภาวะผู้นาไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
บุคลากรทุกกลุ่ม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีระบบการกระจายอานาจในการตัดสินใจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อให้บุคลากรได้
แสดงออกและกล้าตัดสินใจ

2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
เป้าประสงค์
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นา
ให้กับข้าราชการ
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ

ตัวชี้วัด
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นา

สรุปปัจจัยหลักแห่ งความสาเร็จเพื่อกาหนดเป็ นเป้ าประสงค์ เชิงกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 1. จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
การสร้างความก้าวหน้าใน 2. จั ด ท าแผนสร้ า งความก้ า วหน้ า
สายอาชีพ
(Career Path) ให้ชัดเจน
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานเพื่อสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การวางแผนอัตรากาลัง

1. เพิ่มอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการถ่ายโอน

เป้าประสงค์
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. จัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า (Career
Path) ให้ชัดเจน
4. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้
ทักษะ สมรรถนะในการทางาน
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรม
ในการทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์
และปรับอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
2. บริหารอัตรากาลังและปรับ
อัตรากาลังให้เป็นไปตามกรอบที่
กาหนด
3. จัดทาและปรับปรุงแผน
อัตรากาลังที่สอดคล้องกับความเป็น
จริงตามภารกิจหน้าที่
4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและ
ปรับวัฒนธรรมการทางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่าง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เป็นระบบและต่อเนื่อง
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 2. ต้องให้การสนับสนุนด้าน
การปฏิบัติงานด้านการ
งบประมาณอย่างเพียงพอ
บริหารทรัพยากรบุคคล
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการ
พึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก
4. กาหนดให้ความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ตาแหน่ง
5. จัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมตามความ
ต้องการด้าน IT ของบุคลากร
6. ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
7. จัดทามาตรฐานของฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของกรมฯ
8. การจัดทาฐานข้อมูลกลางในด้าน
การบริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกใน
การเรียกใช้ข้อมูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การ
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ พัฒนาภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ อย่าง
ผู้นา มีวิสัยทัศน์ และ
เป็นระบบและต่อเนื่อง
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค 2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน
ใหม่ที่ให้ความสาคัญกับ
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ พัฒนาภาวะผู้นา และผู้ปฏิบัติงาน
กับประสิทธิภาพการ
ควบคู่กันไป
ปฏิบัติงาน
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ
Competency ที่จาเป็นและ

เป้าประสงค์
การบริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสม
กับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดย
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงไว้กับหน่วยงาน

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
ต้องการในการเป็นผู้บริหาร
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการ
เสริมสร้างผู้นาให้มีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารยุคใหม่
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่
เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้นเพียงใด
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็น
ผู้ประเมิน
1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางการดารงชีวิต
3. สารวจความพึงพอใจ/ความ
ต้องการของข้าราชการต่อการจัด
สวัสดิการต่างๆ
4. จัดทาแผนสวัสดิการของ
ข้าราชการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของข้าราชการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. กาหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นนโยบายเน้นหนักให้
นาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
7. คณะทางานด้านสวัสดิการ
ข้าราชการของกรมควรมีตัวแทนจาก
ทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารสานัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด
1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังที่
ต่อเนื่อง ชัดเจนและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
2. มีการจัดงบประมาณและสร้าง
แรงจูงใจอื่น เกี่ยวกับสวัสดิการให้มี
ความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้
ให้ตรงกับสายงานและการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง
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1. การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของบุคล
กรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่าเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทางานและดารงชีวิต

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูง
ต้องมีความต่อเนื่องชัดเจน
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ
การเสริมสร้างคุณธรรม
ของบุคคลในการทางาน
จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ 2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้าน
องค์การบริหารส่วนตาบล การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
หนองโก
เป็นรูปธรรม
3. จัดทารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 1. มีการจัดทาสมรรถนะหลักและ
การบริหารทรัพยากร สมรรถนะประจาตาแหน่ง
บุคคลและพัฒนา
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ ในระบบการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะประจาตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโก

1. มีการจัดทารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจาตาแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองโก

3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 รักการเรียนรู้
พัฒนาองค์กรให้เป็น
2. มีแผนการจัดการความรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3. รู ป แบบที่ ห ลากหลายของการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 1. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นา
การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับ ให้กับข้าราชการที่เหมาะสมและเปิด

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ข้าราชการ

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
โอกาสให้ข้าราชการในหน่วยงานได้
เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง
2. ผู้บังคับบัญชาเห็นความสาคัญ
และยินดีส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
การอบรม
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2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ

