นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เทศบาลเมืองนครปฐม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๒

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บททั่วไป
๔
 การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่โดยใช้เทคนิค SWOT
 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์กลยุทธ์
ของเทศบาลเมืองนครปฐม
บทที่ 2 การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๔
 มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
- มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
- มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
และหลักเกณฑ์การพัฒนา
บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๗
 แต่งตั้งคณะทํางาน
 ประชุมคณะทํางาน
 กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
 การดําเนินงานตามขั้นตอน
- วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เปูาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์
* ด้านกระบวนงาน
* ด้านบุคลากร
* ด้านทรัพยากร
* ด้านลูกค้า /ผู้รับบริการ (หน่วยงาน/ประชาชน)
- วิเคราะห์ SWOT
- วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
- ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
- จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

๓

คานา
เทศบาลเมืองนครปฐมเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ให้ประสบความสําเร็จ และถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อ เนื่อง เทศบาลเมือง
นครปฐม ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้น โดยได้
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด้าน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ได้แก่
1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และ
สอดรั บ กับ วิ สั ย ทั ศน์ พัน ธกิจ ดัง นั้ น เพื่ อให้ เทศบาลเมื อ งนครปฐมมี แผนกลยุ ทธ์ ก ารบริห ารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
มุ่งเน้น ให้ผู้ มีส่ว นเกี่ย วข้องกั บ การบริ ห ารทรัพยากรบุคคลได้มีส่ ว นร่ว มในการกําหนดแนวทางและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลเมืองนครปฐม จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
จัดทํา เพื่อเปูาหมายสําคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ “เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

๔

บทที่ 1
บททั่วไป
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๙ และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า
เทศบาลเมืองมีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตาม
หลัก SWOT ดังนี้

วิเคราะห์ปจั จัยภายใน
จุดแข็ง (STRENGTHS : S)

- ที่ดินมีสภาพติดต่อกับเขตชุมชนเมืองเหมาะแก่
การอยู่อาศัย คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยดีขึ้นเนื่อง
จากการเข้าถึงทางด้านการแพทย์, การศึกษา
และความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นศูนย์กลางการศึกษา เนื่องจากมีสถาบัน
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
- เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางน้ําไหล
ผ่านตลอดทั้งปี เช่น คลองชลประทาน, คลองเจดีย์
บูชา, คลอง บัวทิพย์
- มีผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ที่มีชื่อเสียงหลายอย่างเช่น
ผลิตภัณฑ์ดินหอมมะลิ, การสานหมวกจีน, การเพาะ
เลี้ยงกล้วยไม้, การทําโต๊ะจีน
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสืบทอด
กันมาแต่ดังเดิม เช่น การสานหมวกจีน, การประกอบอาชีพ
โต๊ะจีน มากที่สุดในจังหวัดนครปฐม
- การยึดถือประเพณีงานประจําปีไหว้ศาลเจ้าแปฺะกง
- คนในชุมชนมีความสามารถในการผลิตและสร้างสรรค์
เช่นการประกอบอาชีพโต๊ะจีน
- มีอาชีพโต๊ะจีนเป็นของตนเอง ไม่ต้องออกไปประกอบอาชีพ
ที่อื่น ซึ่งเป็นการนํารายได้สู่ท้องถิ่นตนเอง

จุดอ่อน (WEAKNESSES: W)

- มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพ
ที่ดินมีราคาแพงเป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไป
- มีปัญหาด้านการวางผังเมือง ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านนี้โดยตรง ต้องขอความนุเคราะห์
จากหน่วยงานของส่วนกลาง
- ประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ เนื่องจากเป็นพื้นที่
ติดต่อของบ่อขยะเทศบาลทําให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับกลิ่นจากบ่อขยะ
- ประสบปัญหาการควบคุมโรคติดต่อที่สําคัญได้แก่
โรคไข้เลือดออกเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็น
ที่ราบลุ่มน้ําท่วมขัง
- น้ําใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็น
จํานวนมาก
- คนรุ่นหลังเริ่มไม่เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับบุคคลภายนอกนอกจาก
สมาชิกภายในครอบครัว และภูมิปัญญานี้อาจสูญหายได้ ถ้า
สมาชิกในครอบครัวไม่เห็นความสําคัญ และไม่อยากประกอบ
อาชีพดั้งเดิมของครอบครัว
- คนในท้องถิ่น ขาดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการ
ส่งเสริมอาชีพของตนเองทําให้มีการแข่งขันกันสูง
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

โอกาส (OPPORTUNITIES : O)

- เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
- เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับชุมชนเมืองจึงมี
แนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาในพื้นที่
มากยิ่งขึ้น ทําให้ประชาชนมีรายได้ส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
- เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนเมือง มีเส้นทางการจราจรที่
สะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางด้านการเกษตรสู่ตลาด
- ประชาชนมีความสนใจที่จะศึกษาการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น ส่งผลให้ง่ายต่อการพัฒนามากยิ่งขึ้น
- สามารถพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมเป็นของที่ระลึก
- ทําให้เป็นแหล่งธุรกิจทาอาหารสู่พื้นที่อื่นทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
- บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมทําให้มี
การเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
- ตลาดให้การตอนรับต่อคุณภาพสินค้าที่เป็นผลผลิต
ของชุมชนได้ดี เนื่องจากมีการพัฒนาฝีมือกลุ่มของ
ผู้ผลิตในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค (THREATS : T)

- พื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําดั้งเดิมลดน้อยลง
เนื่องจากจํานวนประชากรที่เข้ามาพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น
และมีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น ทําให้สภาพ
แวดล้อมเดิมๆ สูญหายไป
- ประชาชนขาดความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
เนื่องจากมีประชาชนมาอาศัยอยู่ในพื้นที่จํานวนมาก
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
- งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาตามแผนงานที่จําเป็นและความต้องการของ
ประชาชน
- ความทันสมัยของเทคโนโลยี ทําให้วิถีชีวิตคน สรรหา
ความสะดวกสบายและหลงลืมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากทั้ง
ประชากรที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม และประชากรแฝงซึ่งเข้ามา
ประกอบอาชีพในพื้นที่ รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาที่
เข้ามาพักอาศัยทําให้ประสบปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดได้
- สภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
นําไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่นปัญหายาเสพติดฯลฯ ทําให้ขีด
ความสามารถของบุคคลลดลง
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เทศบาลเมืองนครปฐม กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของเทศบาลเมื อ งนครปฐมกํ า หนดไว้ ๖
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนา
เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง , จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค , พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบผังเมืองของ
เทศบาล
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข็มแข็ง โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ได้แก่ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข , ส่งเสริมการจัดสวัสดิการการ
พัฒนารายได้ อาชีพและนันทนาการแก่ประชาชน , สนับสนุนให้มีการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง , สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน , สนับสนุนและ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข็มแข็ง , สนับสนุนกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดําริ และ
ส่งเสริมพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการพัฒนา
ได้แก่ สนับสนุน ส่งเสริมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสร้าง , สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ , ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น , สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและระบบการจัดการศึกษา ,
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย และส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น , สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ , พัฒนาองค์กรให้มีความ
เหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี , ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองการบริหาร
และด้านบุคลากร , จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถของเทศบาลในการจัดการบริการสาธารณะ , ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ
ขององค์กรชุมชน และสนับสนุน ส่งเสริม กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนา
ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม , ส่งเสริม สนับสนุน เฝูาระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สร้างจิตสํานึก
ส่งเสริม พัฒนาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล , ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและสายรองให้สะอาดสวยงาม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ํา
โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ําให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก , ก่อสร้างปรับปรุงวางแนวในการวาง
ท่อระบายน้ํา , จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปูองกันน้ําท่วม และขุดลอกคลองระบายน้ํา
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ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗
ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา 16 (2)
มาตรา 50
(2) มาตรา 53 (5) )
(2) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)
มาตรา 54 (1) )
(3) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา 53 (2) )
(4) ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ (มาตรา 53 (6) )
(5) ให้มีและบํารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 53 (7) )
(6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4) )
(7) การสาธารณูปการ (มาตรการ 16 (5) มาตรา 54 (6)
(8) การผังเมือง (มาตรา 16 (25) )
(9) การขนส่งและวิศวกรรมการจราจร (มาตรา 16 (26) )
(๑๐) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28) )
๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา ( มาตรา 16 (9) )
(2) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ( มาตรา 16 (10) มาตรา 50 (7) มาตรา 54 (4) )
(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ( มาตรา 16 (12) )
(4) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ( มาตรา 16 (13) มาตรา 54
(10) )
(5) การส่งเสริมกีฬา ( มาตรา 16 (14) มาตรา 54 (9) )
(6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ( มาตรา 16
(17) )
(7) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย ( มาตรา 16 (18) มาตรา 50 (3) )
(8) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ( มาตรา 16 (19)
มาตรา 53 (4) และมาตรา 54 (5) )
(9) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน ( มาตรา 16 (20) มาตรา 54 (2) )
(10) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21) )
(11) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ ( มาตรา 16 (22) มาตรา 53 (3) )
(12) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ ( มาตรา 50 (4) )
3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้

๘

(1) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ ( มาตรา 16 (23) มาตรา 50 (1) มาตรา 54 (11) )
(2) การดูแลรักษาที่สาธารณะ ( มาตรา 16 (27)
(3) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ( มาตรา 16 (29) )
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( มาตรา 16 (30) )
4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ( มาตรา 16 (6) มาตรา 54 (3) )
(2) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน ( มาตรา 16 (7) )
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 16 (8) )
(4) ให้มีตลาด ( มาตรา 68 (10) )
(5) ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น ( มาตรา 63 (8) )
(6) เทศพาณิชย์ ( มาตรา 54 (12)
5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) กา ร จั ดก า ร ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ กา ร ใ ช้ ปร ะ โ ยช น์ จ า กปุ า ไ ม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (24) )
6 ด้ า นการศาสนา ศิ ลปวัฒ นธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปั ญญาท้ องถิ่น มีภ ารกิจ ที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น มาตรา 16 (11) มาตรา 50 (8)
7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1) )
(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาพ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16
(15) )
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16) )
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกําหนดอํานาจของเทศบาลเมืองให้สามารถแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลเมืองนครปฐม ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดําเนินการของเทศบาลเมือง จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอํา เภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารของเทศบาลเมืองเป็นสําคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 50 , 53 และ 54 หมายถึง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 1๓) พ.ศ. 25๕๒ มาตรา 16 หมายถึง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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นําภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ ๕ จํานวน ๗ ภารกิจ นํามากําหนดภารกิจหลักและภารกิจ
รองที่จะดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยเทศบาลเมืองนครปฐม มีภารกิจหลักและภารกิจรอง
ที่ต้องดําเนินการ ดังนี้
๑) ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๓. การส่งเสริมการเกษตร
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลประเภท
สามัญ โดยกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ กอง และ ๑ หน่วยงาน ได้แก่
๑)
2)
3)
4)
๕)
๖)

สํานักงานปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ซึ่งเทศบาลเมืองนครปฐมได้นําเทคนิค SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาในการ
กําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลังและแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ดังนี้

๑๐

วิเคราะห์ปจั จัยภายใน
จุดอ่อน (WEAKNESSES: W)

จุดแข็ง (STRENGTHS : S)

- บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่
เทศบาล และพื้นที่ใกล้เทศบาล
- บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน (อายุเฉลี่ย
๒๕ – ๕๐ ปี)
- มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทําให้เกิด
ความร่วมมือในการทํางานง่ายขึ้น
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ

- บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ
เทศบาล
- บุคลากรมีภาระหนี้สินมาก
- บุคลากรขาดความรู้ขาดประสบการณ์ในงานตาม
ภารกิจถ่ายโอน
- ภารกิจงานมีเป็นจํานวนมากทั้งภารกิจหลักภารกิจรองและ
ภารกิจที่ถ่ายโอน ทําให้จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน เช่น งานสาย
วิชาชีพ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอกาส (OPPORTUNITIES : O)
- การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของบุคลากร
- มีการให้โอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้นําความรู้และทักษะ
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
- มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกในการมาทํางาน

อุปสรรค (THREATS : T)
- พื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลมีเป็นจํานวน
มาก (๒๒.๒ ตารางกิโลเมตร) ทําให้มี
บุคลากรดูแลไม่เพียงพอ
- สถานที่ทํางานคับแคบ
- งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ จํานวน
ประชากร และภารกิจขององค์กร
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ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนครปฐมจึงได้กําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการจํานวนทั้งสิ้น ๔
3 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน ๔ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจประเภททักษะ จํานวน 5 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทคุณวุฒิ จํานวน ๑3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๒๕ อัตรา
รวมกําหนดตําแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน ๙0 อัตรา แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองนครปฐมมี
ภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชํานาญหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการกําหนดโครงสร้างและกําหนดกรอบ
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมือง
นครปฐมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองนครปฐม
 นโยบาย
เทศบาลเมืองนครปฐมมีนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยต้องการ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ส ามารถทํางานอย่างมืออาชีพและปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เทศบาลเมืองนครปฐมเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างยั่งยืน
 วิสัยทัศน์
มุง่ พัฒนาเพื่อให้ “เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
 พันธกิจ
1 พัฒนาเทศบาลเมืองนครปฐมให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2 ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมจากภาคีเครือข่าย
3 บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทํางานอย่างมืออาชีพ
4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลเมืองนครปฐมให้สามารถบริการสาธารณะให้
ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน
 ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองนครปฐม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 เปูาประสงค์ และ 14 กลยุทธ์
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลเมืองนครปฐมให้มี
สมรรถนะสูง
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ระบบบริหารราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล
อย่างเป็นระบบ
1.3 นําการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
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เป้าประสงค์
2. บุคลากร มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์
2.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด
2.2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลสําหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่
เป้าประสงค์
1. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการให้บริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

2. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพึ่งพา
ตนเอง
3. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.
1.2 พัฒนาศักยภาพ ให้สามารถสนองตอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1.3 ศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนา เทศบาล
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้สามารถ
บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน 1.1 สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามา
ในการพัฒนา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของเทศบาล
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร
และการสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย
2. ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน
2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงผลงานที่โดดเด่น
ของเทศบาล
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บทที่ 2
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว
ประกอบด้วย
มิติที่ 1
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
1) มีน โยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) มี ก ารวางแผนและบริ ห ารกํ า ลั ง คนทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ กล่ า วคื อ
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วน
ราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ช่องว่างด้านความต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง
จําเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ทํางาน

มิ ติ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ( HR
Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่ว น
ราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
ทันสมัย และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
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3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการมี ค วามเหมาะสม และสะท้ อ นผลิ ต ภาพของบุ ค ลากร ( HR
Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)
4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิ ติ ที่ 3 ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HRM Program
Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ
2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อ
พัฒ นาข้า ราชการและผู้ ป ฏิบั ติงานให้ มีทัก ษะและสมรรถนะที่จําเป็นสํ าหรับการบรรลุ ภ ารกิจและ
เปูาหมายของส่วนราชการ
4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิผ ลและความคุ้มค่า มีร ะบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส ามารถจําแนกความ
แตกต่ า งและจั ด ลํ า ดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เรี ย กชื่ อ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลหรือไม่ เพีย งใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วน
ราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการบริหารงานบุคคล
1) รั บ ผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและผลของการตัดสิ นใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง
กําหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้าราชการและผู้ ปฏิบัติ งานมีค วามพึ งพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร
ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
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2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มี ก ารส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งฝุ า ยบริ ห ารของส่ ว นราชการ กั บ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบั ติงานด้วยกันเอง และให้
กําลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยทําให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงาน
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลสอดคล้ อ งกั บ มิ ติ ใ นการประเมิ น ดั ง กล่ า วอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดําเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีใน
ระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้ องกับมิติ
การประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ
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บทที่ 3
ขั้นตอนจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลเมืองนครปฐม ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ประชุมคณะทางาน
แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พยากรบุค คล ครอบคลุ ม การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลของ
เทศบาลเมืองนครปฐมทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้
มีการประชุมคณะทํางาน เพื่อทบทวนเปูาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่างๆ ที่ได้จากการดําเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน
ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทํางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุข ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้
บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กําหนดไว้
3. คณะทางานฯ ได้กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสําคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน
HR และการวิเคราะห์แรงเสริม -แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ
บรรลุเปูาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์
3.3 การกําหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเปูาประสงค์
3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
แผนงาน/โครงการรองรับ
3.5 การขออนุ มั ติแ ผนกลยุ ทธ์ การบริห ารทรั พยากรบุ คคลตามแนวทาง ต่ อ นายก
เทศมนตรี
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงการดําเนินการครั้งต่อไป
4. การดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
4.1 คณะทํางานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้
กําหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่ง คือ พัฒนาให้
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงทําให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล การสร้างให้เทศบาลเมืองนครปฐมเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยการนําการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บรรลุถึงความสําเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็น
องค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทํางานฯ ได้นําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็ นข้อมูล ประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็ น
ดังกล่าวประกอบด้วย
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองนครปฐมในภายภาค
หน้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน 1 – 3 ปี ข้างหน้า คืออะไร
1.1 ด้านกระบวนงาน
1
นําเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร
หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําให้สามารถทํางานทดแทนกันได้
2
มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทําให้ไม่ต้อง
เสียเวลาในการตอบปัญหา
3
การออกระเบี ย บต้ อ งมีห ลั ก เกณฑ์ ที่ชั ด เจน วิธี ป ฏิ บั ติ ชั ด เจนไม่ ค ลุ ม เครื อ รวมถึ ง การอบรม ชี้ แ จงให้
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย
4
การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม
5
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน
6
จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
7
มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ
8
กระจายอํานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9
สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน
10 ลดขั้นตอนการทํางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง
11 กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น
12 ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนของเทศบาลได้ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม
13 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
14 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตําแหน่ง
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15
16
17
18

กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง
ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน
มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ และบริหาร
ราชการได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว

1.2 ด้านบุคลากร
1
พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข
เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น มีความ
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
อื่น
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสํานักงาน
2
บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนํา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
3
บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได้
4
การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกําหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
5
เพิ่มขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
6
จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ
7
เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน
8
บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ
9
บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์
10 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
11 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
12 บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
13 ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
1.3
1
2
3
4
5

ด้านทรัพยากร
มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย
ให้ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทําให้การเข้าถึงสารสนเทศทําได้ง่ายและ
เท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์

๑๙

1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร
 เทศบาลเมืองนครปฐม
1
เทศบาลเมืองนครปฐม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน
2
สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง
3
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด
และคุ้มค่า
4
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
5
เทศบาลเมืองนครปฐม จะต้องดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
6
มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาเทศบาล
7
เทศบาลเมืองนครปฐม รับฟัง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดําเนินงาน
1
2
3

 ประชาชน
ประชาชนให้ ความสํ าคัญกับ การมีส่ ว นร่ว ม การสร้างจิตสํ านึก และการเข้าร่ว มในการดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองนครปฐม
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ทํางานได้
สะดวกยิ่งขึ้น
ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลเมืองนครปฐม

2.อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น
จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่
1
บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคลของเทศบาลเมืองนครปฐม การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน
2
การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน
3
มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4
มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
5
มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
6
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
7
มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน
8
เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี พื้ น ฐานการทํ า งานที่ ดี มี วั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ ส ร้ า งสรรค์ สามารถสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้
9
มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น
10 ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานได้หลายตําแหน่ง
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สิ่งที่มุ่งเน้น
1
การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2
เป็นหน่วยงานทีค่ ่อนข้างมีความคล่องตัวสูง และง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
3
มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ
3. อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร
พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได้
สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรที่มอี ยู่อย่างจํากัดให้มีคุณภาพ
การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและการนําไปใช้
ประโยชน์
บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์
การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์”
สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ
สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จัดสภาพแวดล้อมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทํางาน
บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ได้รับ

4. อะไรที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทา แต่ไม่ได้ทาในช่วงที่ผ่านมาหรือท่าน
คาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน
1
2
3
4
5
6

ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน
ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ
และเป็นปัจจุบัน
มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่
ทีส่ อดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
มีการจัดทําฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
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7
8
9
10
11
12
13
14

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

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ประเด็นยุทธศาสตร์
การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
เลิศ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มูล สารสนเทศเพื่อ สนั บ สนุน การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้
การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลให้ ต รงกั บ สมรรถนะประจํ า
ตําแหน่ง
พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเป็นใน
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององค์กรโดยเน้นการทํา งานเป็นทีม
และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ

๒๒

ลาดับ
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การตามมาตรฐานการจั ด บริ ก าร
สาธารณะ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ
พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในส่ ว นของเครื่ อ งมื อ วิ ธี ก าร และ
ผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน
สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัด หาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการ
ทํางาน และบรรยากาศของการทํางานแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม การทํางาน
อย่างมีความสุข และงานบรรลุผล
พัฒนาหน่วยงานให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูล
ความรู้และนําเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทํางานแบบมีส่วนร่วม

ประกอบกับข้อมูลที่บุคลากร ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจําเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นมี
ประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น
การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่
3. นโยบายรัฐบาล

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

๒๓

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดทําฐานข้อมูลอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน

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

เป้าประสงค์
1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

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

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

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

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ถูกจํากัดด้านอัตรากําลัง

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. เพิ่มอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้
เป็นไปตามกรอบที่กําหนด

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่

2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า
4. อัตรากําลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย

๒๔

เป้าประสงค์
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทํางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคํานึงถึง วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร

๒๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1.ผู้บริหารและบุคลากร ให้ความสําคัญ
2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหน่ง
เป้าประสงค์
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนําไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ
3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร
2. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจ
4. การจัดทําฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT
2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทํา
เป็นฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร
ยุคใหม่ที่ให้ความสาคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารที่
หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก
รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยให้ความสําคัญกับการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ําเสมอ

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

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
ผู้นําการพัฒนาภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้มี
คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่

เป้าประสงค์
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
พัฒนาภาวะผู้นําและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา

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

2. จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สอนงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกําหนดให้เป็น
นโยบายของรัฐบาล
2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดํารงชีวิต
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรื่อง
ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ
ข้าราชการ
2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
3. ขาดงบประมาณ
4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ
ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสํารวจความ
ต้องการที่แท้จริง
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
2. กําหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นําไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
3. คณะทํางานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม
ควรมีตัวแทนจากทุกฝุาย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูงผู้บริหารสํานัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่น
จังหวัด เป็นต้น

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
เป้าประสงค์
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทํางานและดํารงชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ไว้กับหน่วยงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทํางานกับ
หน่วยงาน

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

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

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
2. ทําระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

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

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้
2. ระดับความสําเร็จของการสร้างระบบสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญ
2. มีโครงการด้านการปูองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม
ของข้าราชการ
3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างสม่ําเสมอ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้
วิธีการเดิมๆ ทําให้ไม่น่าสนใจ
3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
องค์ความรู้ขององค์กร
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4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน
5. ค่านิยมในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ไม่มีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม
คุณธรรมของข้าราชการ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
1. ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดําเนินการได้
Competency) และสมรรถนะประจําตําแหน่ง
(Function Competency) ตามการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core
ภาครัฐแนวใหม่
Competency) และสมรรถนะประจําตําแหน่ง
(Function Competency) ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓๐

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร
สถ. และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้อง
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ
จัดทํา
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําตําแหน่ง
ที่กําหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง
เป้าประสงค์
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม
1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
เป็นหมวดหมู่
3. บุคลากรขาดความสนใจ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ทําแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ตามสํานัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น
หมวดหมู่
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ
เข้าถึงองค์ความรู้

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

๓๑

เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้
2. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม
3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

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

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ
2. อํานาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็น
ส่วนใหญ่
3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างภาวะผู้นําไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
บุคลากรทุกกลุ่ม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อให้บุคลากรได้
แสดงออกและกล้าตัดสินใจ

2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
เป้าประสงค์
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

ตัวชี้วัด
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา

๓๒

สรุปปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จเพื่อกาหนดเป็ นเป้ าประสงค์เชิ งกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1. จัดทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
การสร้ า งความก้ า วหน้ า ใน 2. จั ด ทํ า แผนสร้ า งความก้ า วหน้ า (Career
สายอาชีพ
Path) ให้ชัดเจน
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การวางแผนอัตรากําลังและ
ปรับอัตรากําลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ

1. เพิ่มอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน
2. บริหารอัต รากํา ลั ง และปรั บ อัต รากํา ลั ง ให้
เป็นไปตามกรอบที่กําหนด
3. จั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง แผนอั ต รากํ า ลั ง ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทํ า งานของบุ คลากรให้ส อดคล้ อ งกับ การ
บริหารราชการแนวใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และต่อเนื่อง
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร เพียงพอ
ทรัพยากรบุคคล
3. รั ฐ บาลต้ อ งมี น โยบายลดการพึ่ ง พาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กําหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตําแหน่ง
5. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร
6. ผู้บริหารต้องให้ความสําคั ญและผลักดันให้
เกิ ด ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส ามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
7. จัดทํามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจ
8. การจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล กลางในด้ า นการ
บริ หารงานบุ ค คล เพื่ อ สะดวกในการเรี ย กใช้
ข้อมูล

เป้าประสงค์
1. จัดทําฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. จัดทําแผนสร้างความก้าวหน้า
(Career Path) ให้ชัดเจน
4. จั ด ทํ า รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความรู้
ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรม
ในการทํางานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กั บ การบริ ห ารราชการแนวใหม่ แ ละ
เหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร
1. พั ฒ นาความรู้ด้ า นทั กษะ IT ของ
บุ ค ลากรกองการเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
2. จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๓๓

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารให้ มี ภ าวะ
ผู้ นํ า มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห ารยุ ค
ใหม่ ที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
บุ ค ลากรผู้ ป ฏิบั ติ ง านควบคู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส ร้ า ง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่
มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ สู ง ไว้ กั บ
หน่วยงาน

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
1. จั ด ให้ มี ร ะบบการประเมิ น ผล การพั ฒ นา
ภาวะผู้ นํ า วิ สั ย ทั ศ น์ อย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง
2. จั ด ทํ า มาตรฐานการสอนงาน(Coaching)
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา และ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จําเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นําให้
มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
6. มี ร ะบบการประเมิ น ผู้ บ ริ ห าร โดยให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคั บบัญชา เพื่อนร่วมงาน
เป็นผู้ประเมิน
1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้ า งค่ า นิ ย มให้ ข้ า ราชการโดยนํ า หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการ
ดํารงชีวิต
3. สํ า รวจความพึ ง พอใจ/ความต้ อ งการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ
4. จัดทําแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. กํ า หนดให้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
นโยบายเน้ น หนั ก ให้ นํ า ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ต่อเนื่อง ชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่น
เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ
สายงานและการบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม่
อย่างต่อเนื่อง
4. นโยบายของผู้ บริหารระดับ สู ง ต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน

เป้าประสงค์
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2 . จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ น ง า น
(Coaching) เพื่ อ พั ฒ นาภาวะผู้ นํ า และ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป

1. การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุ
คลกรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุ ค ลากร รวมทั้ ง มี การประเมิ น ผลเป็ น
ระยะอย่างสม่ําเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการ
ทํางานและดํารงชีวิต

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูงเช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม

๓๔

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ตรงกับสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10
การพัฒนาภาวะผู้นาํ ให้กับ
ข้าราชการ

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทํางาน
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทํา รายละเอียดมาตรฐานจริย ธรรมของ
บุคลากร
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วาม
หลากหลายยิ่งขึ้น
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร
1. มี การจั ด ทํ า สมรรถนะหลั ก และสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง
2. บุคลากรในหน่ว ยงานยอมรับ ในระบบการ
ประเมินสมรรถนะการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ทั ศนคติ ที่ รั ก การ
เรียนรู้
2. มีแผนการจัดการความรู้
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์
ความรู้
1. มี ห ลั ก สู ต รการสร้ า งภาวะผู้ นํ า ให้ กั บ
ข้ า ราชการที่ เ หมาะสมและเปิ ด โอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมอย่าง
ทั่วถึง
2. ผู้บังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดี ส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

เป้าประสงค์
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม

1. มีการจัดทํารายละเอียดของสมรรถนะ
หลั ก และสมรรถนะประจํ า ตํ า แหน่ ง ที่
สอดคล้ องกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ภาครัฐแนวใหม่

๒. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สั ม มนาการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรูด้ ้วย
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

๓๕

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลเมืองนครปฐม

๓๖

วิสัยทัศน์

แบบฟอร์มการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์

มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. พัฒนา เทศบาลให้เป็นองค์กรที่มสี มรรถนะสูง
2. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทํางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมให้ เทศบาลมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพและ
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตเพื่อนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว
8. ส่งเสริมให้บุคลากรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดํารงชีวิต

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาผู้บริหารให้มภี าวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน
7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจําตําแหน่ง
9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
10. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

๓๗

แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เป้าประสงค์
มิติที่ 1
1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลัง
ความสอดคล้อง ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลัง

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กําลังคนและจัดทําคุณลักษณะงาน
เฉพาะตําแหน่ง
2. จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ชัดเจน (Career Path)
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career ความก้าวหน้า (Career Path)
Path)

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

3. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่
4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

5. ประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน
๖. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ

ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่
ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรมการ

1. โครงการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานการหาความต้องการใน
การฝึกอบรม
3. แผนงานการส่งเสริมให้นําความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร
1.การประชาสัมพันธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

การติดตามผล
1. การประชุมเพื่อติดตามผล
ในระดับต่างๆ
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบผลการดําเนินการ
1. การประชุมเพื่อติดตามผล
การดําเนินการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

1. การประชุมประเมินผล
การประชาสัมพันธ์

งานบริหารงานทั่วไป

1. จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
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๓๘

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

เป้าประสงค์
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ
1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
พัฒนาภาวะผู้นํา
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากร

2. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้รบั
การจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ
อบรม
1.การจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร

1. แผนงานจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่อง ทางที่หลากหลาย เช่น การปิด
ประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการสรรหา 1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
และบรรจุแต่งตั้งทีส่ อดคล้องกับการ แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
แนวใหม่ โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
ของบุคลากร
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร
บุคลากร
มิติที่ 3
1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
1. การจัดทําสมรรถนะประจํา
ประสิทธิผลของ สมรรถนะในการทํางาน
สมรรถนะประจําตําแหน่ง
ตําแหน่ง
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
ระดับความสําเร็จในการสร้างและ
1. การสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวน
วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรให้
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ค่านิยม
ทัศน์วัฒนธรรมในการทํางานของ
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ และวัฒนธรรมในการทํางานให้
บุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร
และเหมาะสมกับภารกิจ
เหมาะสมกับภารกิจ
ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับ

ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

การติดตามผล
2. จํานวนผูผ้ ่านการอบรม
๑. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการ

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

1. การจัดโครงการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากร
2. การส่งบุคลากรไปอบรม
กับหน่วยงานอื่นๆ

๓๙

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ภารกิจ
3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของ ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนา 1. การฝึกอบรมทักษะด้าน IT แก่
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
ความรู้และทักษะด้าน IT
บุคลากร
4. การพัฒนาผูบ้ ริหารให้มีภาวะผูน้ ํา
ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 1. การอบรมพัฒนาผู้บริหารให้มี
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์
5. จัดให้มรี ะบบการสอนงาน
จํานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการสอนงาน 1. แผนงานการสร้างระบบการสอน
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําและ
งานในหน่วยงาน (Coaching)
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มสี มรรถนะ ร้อยละของบุคลากรที่มสี มรรถนะสูงที่ 1. การส่งข้าราชการเข้าศึกษาอบรม
สูง เช่น Talent Management
สามารถรักษาไว้ได้
ในหลักสูตรของสถาบัน หน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent Management)
7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการ 1. แผนการจัดการความรู้
จัดการความรู้
8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้
รวบรวม
ในองค์กร
9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทไี่ ด้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
มิติที่ 4
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ความพร้อมรับ ปฏิบัติงาน
ผิดด้านการ
บริหาร
2. มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
ทรัพยากรบุคคล จริยธรรมของบุคลากร
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัตติ ามค่านิยมของเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

การติดตามผล
3. การรายงานผลการอบรม
1. การรายงานผลการ
ฝึกอบรม
1. การรายงานผลการ
ฝึกอบรม
1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

1. การรายงานผลการ
ฝึกอบรม

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ
1. การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้
1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
1. การประเมินผลการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด
1. การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ใน งานบริหารงานทั่วไป
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้ สํานักปลัด
ประชาชนทราบ
1. แผนงานการจัดทํามาตรฐาน
งานบริหารงานทั่วไป
จริยธรรมของบุคลากร
สํานักปลัด

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของเทศบาล

1. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ งานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติ าม
สํานักปลัด

๔๐

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์

มิติที่ 5
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาํ หลัก
คุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
และความสมดุล ทํางานและดํารงชีวิต
ระหว่างชีวิตกับ
การทํางาน
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ
ค่านิยมของเทศบาล
ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและ 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้นําหลัก
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต
การทํางานและดํารงชีวิต
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ทํางานของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด

การติดตามผล
1. การประเมินผลการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต
1. การประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร

๔๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ
มิติที่
1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1.2 จัดทําแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career
Path) ให้ชัดเจน

2. การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นา 2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ต รงกั บ สมรรถนะประจํ า ประจําตําแหน่ง ที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
ตําแหน่ง
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. การพัฒนาภาวะผู้นําให้กับข้าราชการ

2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
3.๑ มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นําให้กับข้าราชการ

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากําลัง
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า
2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
3.๑.1 ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.1 จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

2.1 จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๔๒

มิติที่
3. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 จัดทํารายละเอียดเกีย่ วกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ในการทํางาน

ตัวชี้วัด
1.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้ 2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวน
เหมาะสมกับภารกิจ
ทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว ทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทํางานให้เหมาะสมกับ
ใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
ภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้าน IT

4. การพัฒนาผูบ้ ริหารให้มีภาวะผูน้ ํา มีวิสัยทัศน์ 4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ อย่าง
และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
เป็นระบบและต่อเนื่อง
ความสําคัญกับบุคลากรควบคูไ่ ปกับประสิทธิภาพ
ของงาน
4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้นําและผู้ปฏิบตั ิงานควบคู่กนั ไป

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ ด้รบั การพัฒนา

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มสี มรรถนะสูง เช่น
Talent Management

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มสี มรรถนะสูงที่สามารถรักษาไว้
ได้

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้

6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการจัดการความรู้

6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รบั การรวบรวม

6.2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรูด้ ้วย

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสอนงาน

๔๓

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

4. ความพร้อมรับผิดด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

5. คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางาน

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วัด

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของ
จริยธรรมของบุคลากร
บุคลากร
1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
ปฏิบัติตามค่านิยมของเทศบาล
เทศบาล
1.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1.๑.1 ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา
พอเพียงมาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและดํารงชีวิต
1.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
1.๒.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ทํางานของบุคลากร
แรงจูงใจในการทํางาน

