นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บททั่วไป
4
วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุ ทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
ปราสาทเยอ
บทที่ 2 การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
6
มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
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8
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8
- มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
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บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
9
9
แต่งตั้งคณะทางาน
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ประชุมคณะทางาน
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10
ทรัพยากรบุคคล
10
การดาเนินงานตามขั้นตอน
- วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
10
- เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์
11
* ด้านกระบวนงาน
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* ด้านบุคลากร
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* ด้านทรัพยากร
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* ด้านลูกค้า /ผู้รับบริการ (หน่วยงาน/ประชาชน)
13
- วิเคราะห์ SWOT
14
- วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
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- ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
30
- จัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
34
- ภาคผนวก
45

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจในการส่งเสริม ท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจ ที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดาเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่ง ที่
จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสาเร็จ
และถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ภ ารกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ต าม
วัตถุประสงค์ทวี่ างเอาไว้
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วน
ตาบลปราสาทเยอ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ขึ้น โดยได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ 5 ด้าน ทีส่ านักงาน ก.พ. กาหนด ได้แก่
1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การท างาน และหลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ กับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากร
บุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่าง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ใน การพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ จะนาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การจัดทาเพื่อเป้าหมายสาคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตาบลได้อย่างยั่งยืน”

คณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

บทที่ 1
บททั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาปราสาทเยอ”
พันธกิจ
1 พัฒนาตาบลปราสาทเยอให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง
2 ส่ งเสริม การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ระดั บ จั งหวั ด และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3 บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทางานอย่างมืออาชีพ
4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอให้สามารถส่ง
มอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์ และ 25 กลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
1. ตาบลปราสาทเยอเป็นเมืองน่าอยู่ มี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

กลยุทธ์
1.1 ก่อสร้าง ปรับ ปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่ อ
ระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
1.2 ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ
1.3 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
1.4 บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
1. ประชาชนในตาบลมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
1.1 ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการเพิ่ ม ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
1.2 เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัวและกลุ่มอาชีพ
1.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
1. ระบบการศึกษา สุขภาพอนามัย
สวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ
ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของตาบลได้รับการส่งเสริม
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
1.2 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
1.3 ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
1.4 ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
1.5 ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและ
ภายในตาบลปราสาทเยอได้รับการบริหาร สิ่งแวดล้อม
จัดการอย่างเหมาะสม
1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
1.3 การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมือง 1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา
การปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
การเมืองและสังคม
1.2 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคคลและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
1.4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล
เป้าประสงค์
1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในการจัดระบบ
บริหารสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง
รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

กลยุทธ์
1.1 การถ่ายโอนงานจัดการศึกษา
1.2 ส่ งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้ เสี่ ยงติดยาเสพติดและ
รักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
1.3 ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
1.4 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
1.5 ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒ นา
จังหวัด

บทที่ 2 การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ได้ จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็ จ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Scorecard) ซึ่ ง กรอบมาตรฐาน ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย
มิตทิ ี่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิตทิ ี่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิตทิ ี่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิตทิ ี่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิตทิ ี่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
➢ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังต่อไปนี้
1) มี น โยบาย แผนงานและมาตรการด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ ง และ
สนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทตี่ ง้ั ไว้
2) มีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กาลังคนมี ขนาดและ
สมรรถนะ” ที่ เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็ น ของส่วนราชการ ทั้งใน ปัจจุบันและ
อนาคต มี ก ารวิเคราะห์ ส ภาพก าลั ง คน (Workforce Analysis) สามารถระบุ ช่ อ งว่า งด้ านความ ต้ อ งการ
กาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) มีน โยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็นต่อความ คงอยู่และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ บริหาร
ราชการหรือไม่ นอกจากนี้ ยั งรวมถึงการที่ ผู้ นาปฏิ บัติ ต นเป็ นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบัน ดาลใจ ให้ กั บ
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) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ เช่น การสรรหา คัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
อื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัยและนามาใช้
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ งบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า
(Value for Money)
4) มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคลของส่วน
ราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)

➢ มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผน งานโครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจาเป็น
ต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ
2) ความพึ ง พอใจของข้ าราชการและบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งานต่ อ นโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การเรีย นรู้แ ละการพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ งส่ งเสริม ให้ มี ก าร แบ่ งปั น
แลกเปลี่ยน ข้อมูล และความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่อได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ ถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และผลงานของทีมงานกับ
ความสาเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
➢ มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การทีส่ ่วนราชการจะต้อง
1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ดาเนิ น การด้านวินั ย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณ ธรรม หลั กนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน
2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล ทั้งนี้ จะต้องกาหนดให้ ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุก กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลของส่วน
ราชการ
➢ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย
แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึง่ จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้ าราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามพึ งพอใจต่ อ สภาพแวดล้ อ มในการท างานระบบงาน และ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมี ก ารน าเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารเข้ ามาใช้ ในการบริ ห ารราชการและการ
ให้ บริการแก่ป ระชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ ปฏิบั ติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็ม ที่ โดยไม่สู ญเสี ย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช้สวัสดิการภาคบังคับตาม กฎหมาย ซึ่ง
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ บุคลากร
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน และให้ ร ะหว่างข้ าราชการ และผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ ว ยกัน เอง และให้ ก าลั งคนมี ค วามพร้อมที่ จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ทตี่ ้องการ
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทาให้ส่วน
ราชการใช้ ในการประเมิ น ตนเองว่ า มี น โยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนิ น งานด้ า นการ บริห าร
ทรัพยากรบุ คคลสอดคล้องกั บ มิติในการประเมิน ดังกล่าวอย่างมีป ระสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการดาเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการ จะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการ ยกระดับ
ประสิ ทธิ ภ าพและคุณ ภาพในการปฏิบั ติ งานด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลได้ตามหลั กเกณฑ์ และกรอบ
มาตรฐานความสาเร็จทั้ง 5 มิติ

บทที่ 3 ขั้นตอนจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางาน
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร KM ตาม
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบล ปราสาทเยอ ที่ 180/2563 เมื่อ 7 เมษายน 2563 ดังนั้นเพื่อให้การดาเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทางานดาเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ประธานกรรมการ
2. ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
กรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการทุกสานัก/กอง
กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
กรรมการ
5. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ/และเลขาฯ
คณะทางานมีหน้าทีด่ ังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
2. จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
3. ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
4. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่นๆ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ประชุมคณะทางาน
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปราสาทเยอ ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้มีการประชุม
คณะทางาน เพื่อทบทวนเป้ าหมาย แผนดาเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตาม ประเมินผลพร้อมสรุป
บทเรียน ต่างๆ ที่ได้จากการดาเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา
การสร้างความก้าวหน้าในการทางาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้าง แรงจูงใจ ความผาสุก ความพึง
พอใจของบุคลากร ซึง่ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
3. คณะท างานฯ ได้ กาหนดขั้น ตอนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ การบริห ารทรัพ ยากรบุค คลตาม
แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และผู้ เกี่ยวข้องการ ประเมินสถานภาพ
และผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่ อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผล การวิเคราะห์ส่วนต่าง
ระหว่ างความส าคั ญ ของประเด็ น ทิ ศ ทางความต้ อ งการกั บ ผลการปฏิ บั ติ งานด้ าน HR และการวิ เคราะห์ แ รง
เสริมแรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล
3.2 การกาหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริห ารทรัพยากรบุ ค คล เพื่อ ให้ ค รอบคลุ มการบรรลุ
เป้าหมายและจัดลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์
3.3 การก าหนดเป้ าประสงค์ เชิ งกลยุ ท ธ์ ด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลและตั ว ชี้ วั ดผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
3.4 การจัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนงาน/ โครงการ
รองรับ
3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.
3.6 การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของแผนงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ
3.7 การดาเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้ างบทเรียนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการดาเนินการครั้งต่อๆ ไป

4. การดาเนินการตามขั้นตอนทีก่ าหนดไว้
4.1 คณะทางานฯ ได้วิเคราะห์ ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้กาหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็น
กลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึง
ทาให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็น ธรรม มีการพัฒ นาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ของ
อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนาการจัดการความรู้
(KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึ งมีการนาเทคโนโลยีมาใช้สนั บสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสาเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองค์กรทีม่ ีความสามารถตามวิสัยทัศน์ ดังกล่าว คณะทางานฯ ได้นาผลการศึกษา
การระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึง่ ผลการระดมความคิดเห็น
ดังกล่าวประกอบด้วย
4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ใน
อนาคต ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่องค์กร
1.1 ด้านกระบวนงาน
1) นาเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรม
บุคลากรหรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาให้สามารถทางานทดแทนกันได้
2) มีประมวลคาถาม-คาตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็น ปัญ หาเป็ นกรณี ศึกษา เพราะ จะทาให้
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา
3) การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชดั เจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้ แจงให้
ส านั ก งานท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด เข้ าถึงหลั ก ระเบี ย บตามเจตนารมณ์ ข องผู้ อ อกระเบี ย บนั้ น ๆ อย่างแท้ จ ริง เพื่ อที่ จ ะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย
4) การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วน
ร่วม
5) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน
6) จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
7) มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานทีถ่ ูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ
8) กระจายอานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
9) สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการทีช่ ัดเจน
10) ลดขั้นตอนการทางานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง
11) กระจายอานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น
12) ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ได้ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม
13) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
14) มีระบบการบริห ารงานบุ คคลที่ เน้ นระบบคุณ ธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึ กอบรมใน
หลักสูตร ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตาแหน่ง
15) กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16) ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน

ตนเอง
17) ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน
18) มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุ คคลที่ ถูกต้องแม่น ย า สามารถน าไปประกอบการตัดสิน ใจ และ
บริหาร ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
1.2 ด้านบุคลากร
1) พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข
เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น มีความสามารถ มี
ทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นๆ ในสานักงาน
2) บุคลากรต้องมีความรู้ ความชานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุมและบุคลากร
ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนา IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
3) บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคคลอื่นๆ ได้
4) การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกาหนด Career Path การจัด
สวัสดิการ
5) เพิ่มขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจ
อื่นๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
6) จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ
7) เพิ่มบุคลากรทีม่ ที ักษะเฉพาะด้าน
8) บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9) บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์
10) มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11) บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
12) บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
13) ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงา
1.3 ด้านทรัพยากร
1) มีการพัฒนา IT ทีเ่ หมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2) นาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)
3) มีการจัดสรรสนับสนุน ทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย
ให้ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ โดยคานึงถึงสภาพพื้นทีใ่ นการปฏิบัติงาน
4) สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทาให้การเข้าถึงสารสนเทศทาได้ง่ายและเท่า
เทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)
5) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์
1.4 ด้านผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการ
บริหารงาน

2) สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง
3) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า
4) สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
5) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ จะต้องดาเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
6) มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาตาบล
ปราสาทเยอ
7) องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลปราสาทเยอ รับ ฟั ง และน าความคิ ดเห็ น ของประชาชนมาใช้ในการ
ดาเนินงาน
ประชาชน
1) ประชาชนให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิต สานึก และการเข้าร่วมในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
2) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทาให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตาบล
ปราสาทเยอ ทางานได้สะดวกยิ่งขึ้น
3) ประชาชนตระหนั กถึงการมี ส่ วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปราสาทเยอ
2. จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น
จุดแข็งหรือสิ่งทีด่ ีทอี่ งค์กรมีอยู่
1) บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้า ที่ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน
2) การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่
ประชาชน
3) มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับ
จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน
5) มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน
6) ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
7) มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การศึกษาดู
งาน
8) เป็นหน่วยงานที่มีพื้นฐานการทางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทางานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้
9) มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น
10) ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถทีห่ ลากหลาย สามารถทางานได้หลายตาแหน่ง
สิง่ ทีม่ ุ่งเน้น
1) การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เป็นหน่วยงานทีค่ ่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กทีง่ ่ายต่อการปรับเปลี่ยน
3) มีการนาระบบสารสนเทศมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ

3. สิง่ ทีต่ ้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายสูงสุดทีค่ าดหวัง
1) การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทางานทดแทนกันได้
3) สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็น ผู้นาในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิสัยทัศน์
ของ บุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4) พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5) การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การสร้างบุคลากรทีม่ ีอยู่อย่างจากัดให้มีคุณภาพ
6) การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและการนาไปใช้
ประโยชน์
7) บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
8) มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทเี่ ปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์
9) การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์”
10) สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ
11) สร้างจิตสานึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
12) จั ดสภาพแวดล้อมการทางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้ กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ทางาน
13) บุคลากรมีสมรรถนะทีต่ รงตามภารกิจทีไ่ ด้รับ
4. ความคาดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน/ดาเนินงาน
1 ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน
3 ผลั กดั น ให้ เกิ ดบรรยากาศการท างานในลั กษณะ Leaning Organization โดยใช้ ระบบคุ ณ ธรรมในการ
บริหารงานบุคคล
4 มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่าเสมอและเป็น
ปัจจุบัน
5 มีการอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ ที่ สอดคล้องกับแนวโน้ม
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
6 มีการจัดทาฐานข้อมูลบุคคลทีถ่ ูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
7 การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกาหนดแผนไว้ล่วงหน้า
8 สร้างขวัญกาลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน
9 มีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร
10 สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นาในการบริหารเปลี่ยนแปลง
11 การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention)
12 การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เช่น เรื่องเงินโบนัส
13 มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ
14 กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4.1.2 จากการวิเคราะห์ จุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน ประเด็น ท้ าทาย ความคาดหวั งแล้ วจึ งได้ กาหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์

1
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23
ท้องถิ่น

การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้
การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงไว้
การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจาตาแหน่ง
พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจาเป็นในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดาเนินงานให้ชัดเจน
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทางานขององค์กรโดยเน้นการทางานเป็นทีม และการ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างระบบ Logistic เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของ กรมส่งเสริมการปกครอง

และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจ
24 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และผู้ประเมิน เพื่อให้
สามารถ
ให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
25 กาหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดาเนินงานให้ชัดเจน
26 สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก พั ฒนาระบบการทางาน และ
บรรยากาศ
ของการทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม การทางานอย่างมีความสุข และงานบรรลุผล
27 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูลความรู้และนา
เทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
28 การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม
29 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม
ประกอบกับข้อมูลที่ได้ดาเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ในการ
ประชุมประจาเดือน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็น มีประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น
การวิเคราะห์สิ่งสนับสนุน/อุปสรรคเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนด

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่
3. นโยบายรัฐบาล

อุปสรรค
1. การจากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออานวยในการสร้างความก้าวหน้า
3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.
4. มาตรการจากัดกาลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะสมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง
6. ขาดอัตรากาลังทีเ่ ป็นไปตามแผนอัตรากาลัง
สิง่ ทีต่ ้องทาเพื่อลดอุปสรรค
สิง่ ทีต่ ้องทาเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน
1. จัดทาฐานข้อมูลอัตรากาลังให้เป็นปัจจุบัน
1. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career Path)
2. รั บ โอน/บรรจุ แต่ งตั้ ง/สรรหา ให้ เป็ น ไปตามแผน 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่ อสร้างความก้าวหน้าใน
อัตรากาลัง
อาชีพ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลบุคลากร
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับ 2. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ ชัดเจน 3. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้าง เส้นทางความก้าวหน้า
(Career Path)
4. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
4. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาสมรรถนะประจาตาแหน่ง
สมรรถนะในการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
สิ่งสนับสนุน
อุปสรรค
1. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางแผน 1. ถูกจากัดด้านอัตรากาลังจากการปรับปรุง กระทรวง ทบวง
อัตรากาลังและการปรับอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับภารกิจ กรม
2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย) ไปอยู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า
4. อัตรากาลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณงานที่ได้รับ
มอบหมาย
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดอุปสรรค
1. เพิ่มอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน
2. บริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เป็นไปตาม
กรอบที่กาหนด

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน
1. จัดทาและปรับปรุงแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับความเป็น
จริงตามภารกิจหน้าที่
2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม การทางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่

เป้าประสงค์
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร ราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งทีส่ อดคล้องกับ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทางานให้ เหมาะสมกับภารกิจ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคานึงถึง
วัฒนธรรม ความคิดของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
สิ่งสนับสนุน
1. ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสาคัญ
2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดอุปสรรค
1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น ระบบ
และต่อเนื่อง
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กาหนดให้ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศเป็ น ส่ วนหนึ่ งของสมรรถนะของทุ ก
ตาแหน่ง
เป้าประสงค์
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร กอง
การเจ้าหน้าทีอ่ ย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ
3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน
1. จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมตามความ
ต้องการด้าน IT ของบุคลากร
2. ผู้บริห ารต้องให้ ความส าคัญ และผลักดันให้เกิด ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทีส่ ามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. จัดทามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของ สถ.
4. การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลางในด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ
สะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้า ที่ที่ได้รับ การพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน IT
2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศได้รับการจัดทาเป็นฐานข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร ยุคใหม่ ที่ให้
ความสาคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สิ่งสนับสนุน
1. มีโครงการฝึกอบรมสาหรับผู้บริหารที่หลากหลาย
ทัง้ โครงการภายในและภายนอก รวมทั้งโครงการ
ศึกษาดูงานต่าง ๆ

อุปสรรค
1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
การอบรม เพื่อพัฒนา Competency ของตนเอง

2. มี ก ารประชุ มิ ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ 2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่คอยเหมาะสม/ไม่ค่อยน่าสนใจ
ราชการโดยให้ ความส าคัญ กับ การดาเนิ น การ ตาม 3. ยั ง ไม่ มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาภาวะผู้ น า
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่าเสมอ
วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดอุปสรรค
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน
1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ
1. พัฒ นากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นาให้มี คุณ ลักษณะของ
ผู้นาการพัฒนาภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ อย่างเป็น ระบบ ผู้บริหารยุคใหม่
และต่อเนื่อง
2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
2. มี ระบบประเมินผลผู้บริห ารที่เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีศั กยภาพ
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู้ น า และ เพิ่มมากขึ้นเพียงใด
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
3. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
จาเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จั ด ให้ มี ร ะบบการสอนงาน (Coaching) เพื่ อ 2. จานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับการ สอนงาน
พัฒนาภาวะผู้นาและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน
สิ่งสนับสนุน
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางานกับ
หน่วยงาน

อุปสรรค
1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ
ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ ตาแหน่งของบุคลากร
2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม
3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการมีค่าตอบแทนน้อย
ไม่เหมาะสม จึงทาให้ อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดอุปสรรค
1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังที่ต่อเนื่องชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่นเกี่ยวกับ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย
งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง
เช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทางานให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความต่อเนื่องชัดเจน
2. ทาระบบสร้างแรงจู งใจให้ มีความชัดเจน และเป็ นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงทีก่ รมฯ สามารถรักษาไว้ได้
2. ระดับความสาเร็จของการสร้างระบบสร้างแรงจูงใจในการทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 : การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งสนับสนุน
อุปสรรค
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสาคัญ
1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 2. กระบวนการในการเสรมสร้างคุณธรรมยังใช้วิธีการเดิมๆ ทาให้ไม่
และโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการ น่าสนใจ
3. มี ก ารจั ด ส่ ง ข้ า ราชการเข้ า ร่ ว มการอบรมกั บ 3. ขาดการสนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นา องค์ ค วามรู้ข อง
หน่วยงานอื่นอย่างสม่าเสมอ
องค์กร
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากร 4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. ค่านิยมในการทางานของผู้ใต้บังคับบัญชา

6. ไม่มีรายละเอียดจัดทามาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดอุปสรรค
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน การ 1. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงการด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให้ มี
ทางาน
ประสิทธิภาพและมีความ หลากหลายยิ่งขึ้น
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
2. ส่ งเสริม และประชาสั ม พั น ธ์ ให้ บุ ค ลากรเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต าม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
ค่านิยมของกรม
3. จัดทารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทากระบวนงานในการบริหาร
บริหารงานบุคคล
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
2. มี ร ายละเอี ย ดมาตรฐานจริ ย ธรรมของบุ ค ลากร 2. ระดับความสาเร็จในการจัดทามาตรฐาน จริยธรรมของกรมฯ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
3. ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจาตาแหน่ง
สิ่งสนับสนุน
อุปสรรค
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวใหม่ 1. ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เปิดโอกาสให้ดาเนินการได้
ของ สถ. และสมรรถนะ ประจาตาแหน่ง (Function Competency)
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐ
แนวใหม่

2. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น การประเมินสมรรถนะ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน เป็นต้น

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดอุปสรรค
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ สถ. 1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
และสมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้อง กับการ แนวใหม่
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดทา
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาตาแหน่งที่กาหนด
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน ร่วมในการปรับปรุง

เป้าประสงค์
1. จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาตาแหน่งทีส่ อดคล้องกับการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ บุคลากรใน
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจาตาแหน่งทีส่ อดคล้องกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่
2. ระดับของความสาเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ.
3. ระดับความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว ใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุน
อุปสรรค
1. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
2. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่
3. บุคลากรขาดความสนใจ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดอุปสรรค
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน
1. ทาแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน
1. สนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่ เป็นทางการและไม่
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป็นทางการ
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ ตาม
สานัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ
เข้าถึงองค์ความรู้
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
1. ระดับความสาเร็จของจัดทาแผนการจัดการความรู้

2. องค์ความรู้ทกี่ ระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 2. จานวนองค์ความรู้ทไี่ ด้รับการรวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ 3. ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
สิ่งสนับสนุน
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน

อุปสรรค
1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ
2. อานาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่
3. มี ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งภาวะผู้ น าไม่
เพียงพอและไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกกลุ่ม

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดอุปสรรค
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุน
1. มีระบบการกระจายอานาจในการตัดสินใจ
1. มี ก ารมอบหมายภารกิ จ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ แสดงออกและกล้ า
2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒ นา ตัดสินใจ
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. มี ก ารฝึ ก อบรมที่ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาภาวะผู้ น า 1. มีการฝึ กอบรมที่ เกี่ย วกับ การพัฒ นาภาวะผู้ น าให้ กั บข้าราชการ
ให้กับข้าราชการ
อย่างน้อย 1 โครงการ
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นา
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ

สรุปปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จเพือ่ กาหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
เป้าประสงค์
1. จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2. จัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า ( Career Path) 2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
ให้ชัดเจน
3. มี ระบบสร้า งแรงจู ง ใจในการท างานเพื่ อ สร้า ง 3. จั ด ท าแผนสร้ า งความก้ า วหน้ า (Career
Path) ให้ชัดเจน
ความก้าวหน้าในอาชีพ
4. จั ด ท ารายละเอี ย ดเกี่ย วกับ ความรู้ ทั กษะ
สมรรถนะในการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
1. เพิ่มอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
การวางแผนอั ต ราก าลั ง และ ถ่ายโอน
ทางานของบุคลากรให้ สอดคล้องกับการบริหาร
ปรั บ อั ต ราก าลั ง ให้ เหมาะสม 2. บริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เป็นไป ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
กับภารกิจ
ตามกรอบที่กาหนด
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
3. จัดทาและปรับปรุงแผนอัตรากาลังที่สอดคล้อง การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่โดย คานึงถึง
กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร
4. จั ด ให้ มี กระบวนการสร้า งและปรับ วั ฒ นธรรม
การทางานของบุคลากรให้สอด คล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของบุคลากร
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร เพียงพอ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กาหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ตาแหน่ง
5. จัดทาแผนงาน/โครงการ เพือ่ สนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร
6. ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
7. จัดทามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ
8. การจัดทาฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงาน
บุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นามีวิสัยทัศน์
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา ผู้นาวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ 2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน (Coaching) เพือ่ 2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
ผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้วามสาคัญ เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นา และ
เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ าและผูป้ ฏิบตั ิงานควบคู่กันไป
ผู้ปฏิบัตงิ านควบคู่กันไป
กับบุคลากรผูป้ ฏิบัตงิ าน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ควบคู่กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
3. จั ดการฝึกอบรมให้ ต รงกับ Competency ที่
จาเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นาให้
มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เขารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
6. มี ร ะบ บการประเมิ น ผู้ บ ริ ห ารโดยให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ ใต้ บังคับ บั ญ ชา เพื่ อนร่วมงาน
เป็นผู้ประเมิน

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
การส่ งเสริมคุ ณ ภาพชี วิตของ คุ ณ ภาพชี วิ ต ข้ า ราชการอย่ า งประหยั ด และมี
บุคลากร
ประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนาหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการดารงชีวติ
3. สารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ
4. จั ด ท าแผนสวั ส ดิ ก ารของข้ า ราชการให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของข้ า ราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. ก าหนดให้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
นโยบายเน้ น หนั ก ให้ น าไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม
7. คณะท างานด้ านสวัส ดิ การข้าราชการควรมี
ตั ว แทนจากทุ ก ฝ่ า ย เช่ น ผู้ บ ริ ห าร ระดั บ สู ง
ผู้บริหารสานัก/กอง ท้องถิ่นอาเภอ

1. การจั ด ท าแผนการจั ด สวั ส ดิ ก ารของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุ ค ลากร รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลเป็ น
ระยะอย่างสม่าเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ในการ
ทางานและดารงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพสูงไว้กับ
หน่วยงาน

1. มีระบบการรักษาไว้ซง่ึ ข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน

1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังทีต่ ่อเนื่อง ชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอัน
เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
อย่างต่อเนื่อง
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทางาน
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
3. จัดทารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
1. มีการจัดทาสมรรถนะ หลักและสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาตาแหน่ง
และพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล 2. บุ คลากรในหน่ วยงานยอมรับ ในระบบการ
ให้ ต รงกั บ สมรรถนะประจา ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10
การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับ
ข้าราชการ

เป้าประสงค์
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. มีการจัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจาตาแหน่งทีส่ อดคลองกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐแนวใหม่

2. มี ก ารปรับ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการเรียนรู้ 1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
2. มีแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรูท้ ี่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์ การรวบรวม
ความรู้
3. มีการเผยแพร่องค์ความรูท้ ี่ได้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรูด้ ้วย
1. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นาให้กับ
1. มี ก ารฝึ ก อบรมที่ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ข้าราชการที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมอย่าง 2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
ทั่วถึง
พัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
2. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเห็ น ความส าคั ญ และยิ น ดี ส่ ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

แบบฟอร์มการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาปราสาทเยอ”

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
4. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1 พัฒนาตาบลปราสาทเยอให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน
ระดับจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3 บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้
ทางานอย่างมืออาชีพ
4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปราสาทเยอให้สามารถส่ง มอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมี
มาตรฐาน

7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจาตาแหน่ง
9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
10. การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับขาราชการ

แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการทีร่ องรับแผนกลยุทธ์
แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เป้าประสงค์
มิติที่ 1
1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
ความสอดคล้ อ ง ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
เชิงยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากาลัง อบต.
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กาลังคนและจัดทาคุณลักษณะงาน
เฉพาะตาแหน่ง

ผู้รับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

2. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผน
ชัดเจน (Career Path)
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career
Path)

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path)

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

3. จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าต าแหน่ ง ที่ส อดคล้อ ง
กับการบริหารทรัพ ยากรบุค คลภาครัฐแนว
ใหม่

1. โครงการจัดทาสมรรถนะหลักและ บริหารงานบุคคล
สมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้อง สานักงานปลัด
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากาลัง

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
สมรรถนะหลั ก และสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

ระดับของความสาเร็จในการปรับปรุง 1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาทรัพ ยากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
บุคคล
2. แผนงานการหาความต้องการใน
การฝึกอบรม
3. แผนงานการส่ งเสริม ให้ น าความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
4. แผนงานการประเมิ น ประสิท ธิผ ล
การศึกษาอบรมของบุคลากร
5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ ระดับความสาเร็จของการ
1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลภาครัฐ แนวใหม่ ให้ ประชาสัมพันธ์และการจัดอบรมการ บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
บุคลากรในหน่วยงาน
2. โครงการอบรมการบริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

การติดตามผล
1. การประชุมเพื่อติดตามผล
ในระดับต่างๆ
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบผลการดาเนินการ
หรือปัญหาต่างๆ
1. การประชุมเพื่อติดตามผล
การดาเนินการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทั้งในและ
หน่วยงานภายนอก
1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการ
2. การประเมิ น ผลการจั ด ท า
สมรรถนะ
1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการ

1. การประเมินผลโครงการ
2. การทดสอบความรู้หลัง
การอบรมสัมมนา

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์
6. มีการฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
มีการฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนา 1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา บริหารงานบุคคล
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ อย่างน้อย ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
สานักงานปลัด
1 โครงการ

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นา
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ฐานข้อมูลบุคลากร

2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้รบั
การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทาเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูลบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด
บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

1. แผนงานจัดทาฐานข้อมูล
บริหารงานบุคคล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
สานักงานปลัด
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น การ
โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพื่อแจ้งข้อมูลทีจ่ าเป็น
เร่งด่วน การจัดทาวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
3. โครงการจัดทาคูม่ อื การบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการ สถ.
3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการสรรหา 1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ
บริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
และบรรจุแต่งตั้งทีส่ อดคล้องกับการ แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
สานักงานปลัด
แนวใหม่ โดยคานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
บุคลากร
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร
บุคลากร

การติดตามผล
1. การนาหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนาไปใช้
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
2. จานวนผู้ผ่านการอบรม
1. การประชุมสานัก/กองที่
เกี่ยวข้อง
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ
1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
มิติที่ 3
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ร้อยละความสาเร็จของการจัดทา
ประสิทธิผลของ สมรรถนะในการทางาน
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ

ระดับความสาเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการทางานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ

แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการจัดทาสมรรถนะประจา บริหารงานบุคคล
ตาแหน่ง
สานักงานปลัด
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม
งาน (Job Family)
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคล
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร งาน
บุคคล

การติดตามผล
1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินการ
2. การสอบถามความคิดเห็น
ของผูท้ เี่ กี่ยวข้องเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
3. การนิเทศงาน

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
บริหารงานบุคคล
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการทางาน สานักงานปลัด
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสม
กับภารกิจ

1. การจัดโครงการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากร
2. การส่งบุคลากรไปอบรม
กับหน่วยงานอื่นๆ
3. การประชุมเพื่อติดตามผล

3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของ ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT
บุคลากร/เจ้าหน้าทีอ่ ย่างเป็นระบบ และ
ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะ แก่บุคลากร/เจ้าหน้าที่
ต่อเนื่อง
ด้าน IT

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นามี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ ด้รับการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ บริหารงานบุคคล
ผู้นา มีวิสัยทัศน์
สานักงานปลัด
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม
หลักสูตรต่างๆ ฯลฯ

5. จัด ให้ มี ระบบการสอนงาน (Coaching) จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการสอนงาน
เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาและผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กันไป

1. แผนงานการสร้างระบบการสอน
งานในหน่วยงาน (Coaching)

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม
2. การทดสอบสมรรถนะของ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม
1. การประเมินผลผู้บริหารที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒ นา
วิสัยทัศน์
2. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนิน
โครงการ
1. การติดตามประเมินผล
การสอนงาน
2. การปรับปรุงและพัฒนา

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์
6. มีระบบการรักษาบุคลากรทีม่ ีสมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของบุคลากรทีม่ ีสมรรถนะสูงที่ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรทีม่ ี
บริหารงานบุคคล
หน่วยงานสามารถรักษาไว้ได้
สมรรถนะสูง (Talent Management) สานักงานปลัด
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน/
หน่วยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน
ระดับความสาเร็จของจัดทาแผนการ 1. แผนการจัดการความรู้
บริหารงานบุคคล
จัดการความรู้
สานักงานปลัด

8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ จานวนองค์ความรู้ทไี่ ด้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ ค วามรู้ บริหารงานบุคคล
รวบรวม
ในองค์กร
สานักงานปลัด

มิติที่ 4
ความพร้อมรับ
ผิดด้านการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทไี่ ด้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
กระบวนงานในการบริห ารทรัพ ยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด
1. แผนงานการจัดทามาตรฐาน
บริหารงานบุคคล
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้
ภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง
การทุจริตฯ

การติดตามผล
ระบบการสอนงาน
1. การประเมินผลโครงการ
2. การประเมินผลกลุ่ม
เป้าหมาย

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการ
1. การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
1. แบบประเมินผลการ
เรียนรู้
1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. การประเมินผลโครงการ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต และ
ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การทางาน

เป้าประสงค์
2. มีการจัดทารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานการจัดทามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

การติดตามผล
1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัตติ ามค่านิยม

ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม

1. โครงการส่งเสริมและ
บริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ สานักงานปลัด
ปฏิบัติตามค่านิยม

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติ าม
ค่านิยม

1. การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่าเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทางาน
และดารงชีวิต

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผน
สวัสดิการของบุคลากร

1. โครงการจัดทาแผนสวัสดิการ
บุคลากร

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลและพัฒนา
แผนสวัสดิการ

ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและ 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นา
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ใช้ในการทางานและดารงชีวิต
ในการทางานและดารงชีวิต

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทางานและดารงชีวิต

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากร

ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ สร้างแรงจูงใจในการทางานของ
ทางานของบุคลากร
บุคลากร

บริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทางานของ
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ
มิติที่
1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ตัวชี้วัด

1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสม กับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1.2 จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career
Path) ให้ชัดเจน
2. การบ ริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลและพั ฒ นา 2.1 จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ต รงกั บ สมรรถนะประจ า ประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่ง
ภาครัฐแนวใหม่
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถ.
2.3 ประชาสมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ ให้บุคลากรในหน่วยงาน

1.1.1 ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากาลัง
1.2.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า
2.1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2.1 ระดับของความสาเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
2.3.1 ระดับความสาเร็จของการประชา สัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

3. การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ

3.1.1 มีการฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาให้กับ
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

3.1 มีการฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาให้กับ
ข้าราชการ

3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ 3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นา
ผู้นาให้กับข้าราชการ
1.1 จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
1.1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
2.1 จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริหารทรัพยากร ปฏิบตั ิงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคคล

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้รับการจัดทาเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

มิติที่
3. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ในการทางาน

ตัวชี้วัด
1.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาสมรรถนะประจา
ตาแหน่ง

2. การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้ 2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
2.1.1 ระดับความสาเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวน
เหมาะสมกับภารกิจ
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว ทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทางานให้เหมาะสมกับ
ใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
ภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
บุคคล

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT

4. การพัฒนาผูบ้ ริหารให้มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์ 4.1 การพัฒ นาผู้บ ริห ารให้ มีภ าวะผู้น า มีวิสัย ทัศน์ อย่าง 4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ ด้รับการพัฒนา
และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ทใี่ ห้ความสาคัญ เป็นระบบและต่อเนื่อง
กับบุคลากรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ ของงาน
4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนา
4.2.1 จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการสอนงาน
ภาวะผู้นาและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพสูงไว้

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรทีม่ ีสมรรถนะสูง เช่น
Talent Management

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีม่ สี มรรถนะสูงทีห่ น่วยงาน
สามารถรักษาไว้ได้

6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้
6.2 องค์ความรู้ทกี่ ระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม

6.1.1 ระดับความสาเร็จของจัดทา แผนการจัดการความรู้
6.2.1 จานวนองค์ความรู้ทไี่ ด้รับการรวบรวม

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทไี่ ด้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

6.3.1 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

4. ความพร้อมรับผิดด้านการ 1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
บริหารทรัพยากรบุคคล

5. คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางาน

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
1.2 มีการจัดทารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.1 การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทางานและดารงชีวิต
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานของบุคลากร

ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
1.2.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทามาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสวัสดิการของ
บุคลากร
1.2.1 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทางานและดารงชีวิต
1.3.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
--------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้ มแข็ งในทุ กด้ าน เพื่ อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ ของประชาชนได้ อย่ างแท้ จริ ง ซึ่ งเป็ นภารกิ จ ที่ มี ความ
หลากหลายและครอบคลุมการดาเนินการในหลายด้านโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาด
การพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ ให้ประสบความสาเร็จ และถือเป็น
ปัจจัยสาคัญทีจ่ ะทาให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ทวี่ างเอาไว้
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทยอ มีการทางานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติร ะเบียบ
บริห ารงานบุ คคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศนโยบายการบริห ารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นางสุวภัทร อุโลก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ที่
/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
-------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ จะได้ดาเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยเป็นการ
รวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะทางาน ดังต่อไปนี้
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทางานดาเนินการจัดการองค์
ความรู้ในองค์กร ดังนี้
๑. นางสุวภัทร
อุโลก
นายก อบต.ปราสาทเยอ
ประธานคณะทางาน
๒. งสุ
นายนฤทธิ์
กาเมือง
รองปลัด อบต. รกท.ปลัด อบต.ปราสาทเยอ คณะทางาน
3. นางสาวจิรนันท์ เตมีย์
หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
ง
4. นางสาวมั
ณฑนา มีมานะ
นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ คณะทางาน
สาว
5. นายทนงศั
กดิ์
วัฒนสกุลชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
คณะทางาน
6. นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้
นักวิชาการพัสดุ ชก.
คณะทางาน
7. นางมะลิวัลย์
บุญมา
นักวิชาการศึกษา ปก.
คณะทางาน
8. นายอุทัย
บัวภา
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
คณะทางาน/เลขานุการ
คณะทางานมีหน้าทีด่ ังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
2. จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
3. ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่นๆ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

(นางสุวภัทร อุโลก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด อบต.
ที่ ศก 89401/ วันที่ ตุลาคม 2563
เรื่อง รายงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
เรียน ประธานคณะทางานฯ
เรื่องเดิม
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ที่ /2563 ลงวันที่ ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ซึ่งคณะกรรมการดาเนิน การ
ประกอบด้วย
๑. นางสุวภัทร
อุโลก
นายก อบต.ปราสาทเยอ
ประธานคณะทางาน
๒. งสุ
นายนฤทธิ์
กาเมือง
รองปลัด อบต. รกท.ปลัด อบต.ปราสาทเยอ คณะทางาน
3. นางสาวจิรนันท์ เตมีย์
หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
ง
4. นางสาวมั
ณฑนา มีมานะ
นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ คณะทางาน
สาว
5. นายทนงศั
กดิ์
วัฒนสกุลชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
คณะทางาน
6. นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้
นักวิชาการพัสดุ ชก.
คณะทางาน
7. นางมะลิวัลย์
บุญมา
นักวิชาการศึกษา ปก.
คณะทางาน
8. นายอุทัย
บัวภา
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
คณะทางาน/เลขานุการ
คณะทางานมีหน้าทีด่ ังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
2. จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
3. ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่นๆ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริง
คณะทางานจัดการความรู้ในองค์กร (KM) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอได้ ดาเนินการจัดการ
ความรู้ และรายงานผลการดาเนินงานให้ประธานทราบ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1.1 การแต่งเครื่องแบบพนักงาน
1.2 คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละสานัก/กอง
1.3 การดาเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
1.4 คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่แล้วมาได้รับความสนใจและได้รับ
ความร่วมมือจากพนักงานส่วนตาบลเป็นอย่างดี

-2ข้อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนิ น การจั ดกิจ กรรม KM ในองค์การบริห ารส่วนตาบลปราสาทเยอ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นควรประชุมพิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ใน
ปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรโปรดลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะทางานฯ ที่แนบ

(นายอุทัย บัวภา)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เลขานุการคณะทางานฯ

(นางสุวภัทร อุโลก)
ประธานคณะทางานฯ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะทางานการจัดการ/กระบวนการองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
ที่ ศก 89401/วันที่ ตุลาคม 2563
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
เรียน คณะทางานฯ
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ที่ /2563 ลงวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ซึ่งท่านได้รับ แต่งตั้งให้เป็ น คณะทางานฯ ดังนั้น เพื่อให้ การจัดการความรู้ในองค์กรขององค์การบริห ารส่วนตาบล
ปราสาทเยอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเชิญท่านร่วมประชุ มกาหนดแนวทางและกิจกรรมในการ
ดาเนินการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจาปี 2564 ในวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
จึงแจ้งมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาทีก่ าหนดดังกล่าว

(นางสุวภัทร อุโลก)
ประธานคณะทางาน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ

.

รายงานการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
------------------ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑. นางสุวภัทร อุโลก
๒. งสุ
นายนฤทธิ์ กาเมือง
3. นางสาวจิรนันท์ เตมีย์
ง
4. นางสาวมั
ณฑนา มีมานะ
สาว
5. นายทนงศั
กดิ์ วัฒนสกุลชล
6. นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้
7. นางมะลิวัลย์ บุญมา
8. นายอุทัย บัวภา
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
ลาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

8
-

ตาแหน่ง
นายก อบต.ปราสาทเยอ
รองปล
ัด รกท.ปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
หัปราสาทเยอ
วหน้าสานักปลัด กรรมการ
กรรมการ
นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.
กษาฯ
กรรมการ
นักองการศึ
กวิเคราะห์
นโยบายและ
นัแผน
กวิชชก.
าการพัสดุ ชก.
กรรมการ
นักวิชาการศึกษา ปก.
นักรรมการ
กจัดการงานทั่วไป ชก.
กรรมการ/เลขานุการ

ลายมือชื่อ
สุวภัทร อุโลก
นฤทธิ์ กาเมือง
จิรนันท์ เตมีย์
มัณฑนา มีมานะ
ทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล
ปรีดาพร พุ่มไม้
มะลิวัลย์ บุญมา
อุทัย บัวภา

คน
คน
คน
คน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ

เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้วดิฉันในตาแหน่งประธานขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุม
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ที่ /2563 ลงวันที่ ตุลาคม 2563
เรื่ อ ง แต่ งตั้ ง คณะท างานการจั ด การองค์ ค วามรู้ในองค์ ก รขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
ปราสาทเยอ ซึง่ คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางสุวภัทร
อุโลก
นายก อบต.ปราสาทเยอ
ประธานคณะทางาน
๒. งสุ
นายนฤทธิ์
กาเมือง
รองปลัด อบต. รกท.ปลัด อบต.ปราสาทเยอ คณะทางาน
3. นางสาวจิรนันท์ เตมีย์
หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
ง
4. นางสาวมั
ณฑนา มีมานะ
นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ คณะทางาน
5. สาว
นายทนงศักดิ์
วัฒนสกุลชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
คณะทางาน
6. นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้
นักวิชาการพัสดุ ชก.
คณะทางาน
7. นางมะลิวัลย์
บุญมา
นักวิชาการศึกษา ปก.
คณะทางาน
8. นายอุทัย
บัวภา
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
คณะทางาน/เลขานุการ
คณะทางานมีหน้าทีด่ ังนี้
- ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
- จัดทาแผนจัดความรู้ในองค์กร
- ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน

46-2- พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่นๆ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
คณะทางานจัดการความรู้ในองค์กร (KM) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ได้
ดาเนินการจัดการความรู้ และรายงานผลการดาเนินงานให้ประธานทราบ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. การแต่งเครื่องแบบพนักงาน
2. คู่มือการปฏิบัติงานของสานัก/กอง
3. การดาเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
4. คู่มือการบริหารงานบุคคล
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่แล้วมาได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็น
อย่างดี
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- สาหรับในปีงบประมาณ 2563 นี้ เรายังไม่มีกิจกรรม หรื อโครงการใดๆ ที่จะดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ดังนั้น ในวันนี้
จึงเชิญทุกท่านทีเ่ ป็นคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาโครงการและกิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการ

รองปลัด อบต.

- ครับ ฝ่ายเลขาก็ได้รายงานผลการดาเนินการทีแ่ ล้วมาให้ท่านประธานทราบแล้ว ในปีนี้ผมเห็น
ควรให้ส่วนราชการ หัวหน้าสวนทุกส่วนร่วมกันพิจารณางานในส่วนราชการของท่านเองก่อน
เป็นอันดับแรก แล้วลงมติเพื่อพิจารณาคัดเลือกร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับ

ประธาน

- ตามที่รองปลัด อบต. เสนอก็ถื อว่าดีนะค่ะ ทุกส่วนจะได้นาเสนอผลงานที่จะให้ทุกคนได้
คัดเลือกอีกครั้ง เริ่มจากหัวหน้าสานักปลัด

หน.สานักปลัด

- สาหรับการจัดการความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ในปี 2564
สานักงานปลัดขอเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ตามมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร กาหนดให้ตรวจกิจกรรม
เหล่านี้ ทั้งหมด ดังนั้ น เพื่อเป็นการเตรียมการอีกวิธี ห นึ่งด้วย ส านักงานปลั ดจึงเสนอเรื่อง
ดังกล่าวค่ะ ประกอบกับอีกประการหนึ่งฝ่ายเลขาซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบในงาน KM และงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกั ดอยู่แล้ว มีความรู้ความสามารถและรับผิดชอบอยู่แล้ว ก็
จะสามารถถ่ายทอดงานมาได้อย่างดีค่ะ
- งานสาธารณสุข ขอเสนองานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรค เนื่องจากว่าประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพสาหรับคนในพื้นที่อยู่แล้ว
ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ อี ก ทางหนึ่ ง และให้ ป ระชาชนเข้ าถึ งช่ อ งทางของการ
ให้บริการด้วย
- งานพัฒนาชุมชน ขอเสนอเกี่ยวกับการการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์งานด้านสวัสดิการของเราค่ะ

47-3ประธาน

- เชิญสานัก/กองอื่นๆ ค่ะ

นักวิชาการพัสดุ

- สาหรับกองคลัง ขอเสนอเรื่องการตรวจงานจ้าง และการทาหน้าที่คณะกรรมการตรวจการ
จ้างค่ะ เนื่องจากว่าปัจจุบันข้าราชการมีหน้าที่นอกเหนือจากงานประจาแล้ว ยังต้องทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วยค่ะ

ประธาน

- เชิญสานัก/กองอื่นๆ ค่ะ

รองปลัด อบต.

- สาหรับกองช่าง กระผมในส่วนของรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ขอเสนองานเกี่ยวการขอ
อนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม อาคาร จริง ๆ แล้ ว งานของกองช่ าง เป็ น งานสายงานช่ างที่
ค่อนข้างจะเข้าใจยากอยู่พอสมควรจึง ยากที่จะสามารถทางานในรูปแบบการจัดการความรู้ใน
องค์กร เพื่อให้ทุกท่านทราบได้ครับ

ประธาน

- เชิญสานัก/กองอื่นๆ ค่ะ

รกท.ผอ.กองการศึกษาฯ - ขอเสนองานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. เราค่ะ
ประธาน

- ในเมื่อส่วนต่างๆ ได้เสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะลงมิติเพื่อคัดเลือกงานที่จะดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรของ อบต. เราค่ะ ให้เลขาฯ สรุปงานที่แต่ละส่วนเลือกไว้
อีกครั้งค่ะ

เลขาฯ

- งานทีแ่ ต่ละส่วนจะนามาเป็นตัวเลือกให้กับคณะทางานได้พิจารณาคัดเลือกร่วมกันมีดังนี้
1. สานกงานปลัด การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
การให้บริการสาธารณสุข ด้านการป้องกนและควบคุมโรค และการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
2. กองคลัง การปฏิบัติหน้าทีค่ ณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. กองช่าง การขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
4. กองการศึกษาฯ การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราสาทเยอ

ประธาน
เลขา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- ลาดับต่อไป ขอให้แต่ละคนเลือกลงมติคัดเลือกค่ะ และให้เลขาสรุปคะแนนค่ะ
- ผลการลงมติของคณะทางานเป็นดังนี้ครับ

งาน
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
การปฏิบัติหน้าทีค่ ณะกรรมการตรวจการจ้าง
การขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
การให้บริการสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรค
การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราสาทเยอ
การลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ

คะแนน
8
7
5
7
5
7

หมายเหตุ
ลาดับ 1

มิติที่ประชุม

48-4- มีมติเลือกการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นงาน
ที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก รในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปราสาทเยอ ใน
ปีงบประมาณ 2563

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

มีท่านไหนจะเสนอเรื่องเพิ่มเติมอีกไหม

ที่ประชุม
ประธาน

- ไม่มี –
- ขอปิดการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอุทัย บัวภา)
เลขานุการคณะทางานฯ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุวภัทร อุโลก)
ประธานคณะทางานฯ

รายงานการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
ครั้งที่ 1/2563
วันที่
ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
------------------------------------------ลาดับที่
ชื่อ-สกุ
ตำแหน่ง
-ล
1 นางสุวภัทร อุโลก
นายก อบต.ปราสาทเยอ
นายนฤทธิ์ กาเมือง
รองปล
ัด รกท.ปลัด อบต.
2 งสุ
ประธานกรรมการ
นางสาวจิรนันท์ เตมีย์
หัปราสาทเยอ
วหน้าสานักปลัด
3
กรรมการ
ง
ณฑนา มีมานะ
นักพัฒนาชุมชน รกท.ผอ.
4 นางสาวมั
สาว
กษาฯ
นายทนงศั
กดิ์ วัฒนสกุลชล
นักองการศึ
กวิเคราะห์
นโยบายและ
5
กรรมการ
นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้
นัแผน
กวิชชก.
าการพัสดุ ชก.
6
กรรมการ
นางมะลิวัลย์ บุญมา
นักวิชาการศึกษา ปก.
7
นายอุทัย บัวภา
นักรรมการ
กจัดการงานทั่วไป ชก.
8
กรรมการ/เลขานุการ

ลายมอชื่อ

