แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล

2

สารบัญ

สรุปปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จเพือ่ กาหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 1. จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
การสร้างความก้าวหน้าใน 2. จัดท าแผนสร้างความก้ าวหน้ า (Career
สายอาชีพ
Path) ให้ชัดเจน
3. มีร ะบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การวางแผนอั ต ราก าลั ง
และปรั บ อั ต ราก าลั ง ให้
เหมาะสมกับภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัตงิ านด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. เพิ่ ม อั ต ราก าลัง ผู้ป ฏิบั ติง านตามภารกิ จ
การถ่ายโอน
2. บริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้
เป็นไปตามกรอบที่กาหนด
3. จั ด ท าและปรั บ ปรุ ง แผนอั ต ราก าลั ง ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
4. จั ด ให้ มี ก ระบวนการสร้ า งและป รั บ
วั ฒ น ธรรมการท างานของบุ ค ลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
2. ต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณ
อย่างเพียงพอ
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่ งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
4. กาหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึง่ ของ
สมรรถนะของทุกตาแหน่ง
5. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับ สนุน
และส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร
6. ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและผลักดันให้
เกิ ดระบบฐานข้อมู ล สารสนเทศที่ ส ามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
7. จัดทามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศ

เป้าประสงค์
1. จั ดท าฐานข้อ มู ล บุ ค คลให้ ถู ก ต้ อ ง
เป็นปัจจุบัน
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. จัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า
(Career Path) ให้ชัดเจน
4. จัดทารายละเอียดเกี่ ยวกับ ความรู้
ทักษะ สมรรถนะในการทางาน
1. ส ร้ า งแ ล ะ ป รั บ ก ระ บ วน ทั ศ น์
วัฒ นธรรมในการทางานของบุคลากร
ให้ ส อดคล้อ งกั บ การบริ ห ารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยคานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร
1. พั ฒ นาความรู้ด้ า นทั ก ษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
2. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒ นาผู้บ ริห ารให้มี ภาวะ
ผู้ น า มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัตงิ าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของบุคลากร

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ
8. การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลางในด้ า นการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล
1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้น า วิสั ย ทั ศน์ อย่า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง
2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นา
ภาวะผู้นา และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency
ที่จาเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นา
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่
5. มีระบบการประเมิ นผลผู้บริหารที่ เข้ารับ
การฝึ ก อบรมว่ า มี ศั ก ยภาพเพิ่ ม มากขึ้ น
เพียงใด
6. มีร ะบบการประเมิ นผู้บ ริห าร โดยให้ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ น
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน
1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ
2. สร้ างค่ านิ ย มให้ ข้ า ราชการโดยน าหลั ก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ เ ป็ น แนว
ทางการดารงชีวิต
3. สารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ
4. จัดทาแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่าเสมอ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
6. กาหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็น
นโยบายเน้ นหนั ก ให้ นาไปปฏิบัติอ ย่างเป็ น
รูปธรรม
7. คณะทางานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
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สารบัญ
เป้าประสงค์

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จั ด ท าม าต รฐาน การส อน งาน
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป

1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทางานและดารงชีวิต

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพั ฒ น าระบ บ ส ร้ า ง
แ ร ง จู ง ใ จ เ พื่ อ รั ก ษ า
บุคลากรที่ มี ป ระสิท ธิภาพ
สูงไว้กับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจาตาแหน่ง

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสานัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด
1. มี ก ารจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ที่ ต่ อ เนื่ อ ง
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. มี การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ
อื่น เกี่ ยวกั บ สวัส ดิก ารให้ มี ความเหมาะสม
เท่าเทียม
3. จั ดหลักสูตรในการพัฒ นาความรู้ ให้ตรง
กับ สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่อย่างต่อเนื่อง
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคล
ในการทางาน
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
4. ป รั บ ป รุ ง แล ะพั ฒ น าโครงก ารด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น
5. ส่ง เสริม และประชาสัม พัน ธ์ให้บุ คลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร
1. มีการจัดทาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ
ในระบบการประเมินสมรรถนะ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4

สารบัญ
เป้าประสงค์
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่
มีสมรรถนะสูง เช่น Talent
Management
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

1. มีก ารสร้างมาตรฐานความโปร่ง ใส
ในการบริหารงานบุคคล
2. มี ร ายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
3. ส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. มี ก าร จั ด ท าร าย ล ะ เอี ย ด ขอ ง
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ า
ตาแหน่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การบริห าร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ รักการ
เรียนรู้
2. มีแผนการจัดการความรู้
3. รูป แบบที่ ห ลากหลายของการเผยแพร่
องค์ความรู้

5

สารบัญ
เป้าประสงค์

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กบั บุคลากรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 1. มี ห ลั ก สู ต รการสร้ า งภาวะผู้ น าให้ กั บ 1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การพัฒนาภาวะผู้นาให้กบั ข้ าราชการที่ เ หมาะสมและเปิ ด โอกาสให้ ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับ การอบรม 2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างทั่วถึง
การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
2. ผู้บังคับบัญชาเห็นความสาคัญ และยินดี
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
สารบัญ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ

6

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล

7

สารบัญ

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

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากาลัง

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

2. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผน
1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ชัดเจน (Career Path)
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career ความก้าวหน้า (Career Path)
Path)
2. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการ

ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

3. จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจา
ตาแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

1. โครงการจัดทาสมรรถนะหลักและ งานการเจ้าหน้าที่
สมรรถนะประจาตาแหน่งที่
สานักงานปลัด
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ระดับของความสาเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ งานการเจ้าหน้าที่
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
สานักงานปลัด
2. แผนงานการหาความต้องการใน
การฝึกอบรม
3. แผนงานการส่งเสริมให้นาความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร

การติดตามผล
1. การประชุมเพื่อติดตามผล
ในระดับต่างๆ
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบผลการดาเนินการ
หรือปัญหาต่างๆ
1. การประชุมเพื่อติดตามผล
การดาเนินการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
กรมและหน่วยงานภายนอก
1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการ
2. การประเมินผลการจัดทา
สมรรถนะ
1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการ

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
สารบัญ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์
5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการประชา สัมพันธ์และการจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ผู้นาให้กับข้าราชการ
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ อย่างน้อย
1 โครงการ

มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นา
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ฐานข้อมูลบุคลากร

2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทาเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
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ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

การติดตามผล
1. การประเมินผลโครงการ
2. การทดสอบความรู้หลัง
การอบรมสัมมนา

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

1. การนาหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการนาไปใช้
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
2. จานวนผู้ผ่านการอบรม
1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ
งานการเจ้าหน้าที่
อบรม
สานักงานปลัด
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูลบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

1. แผนงานจัดทาฐานข้อมูลสารสน- งานการเจ้าหน้าที่
เทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน สานักงานปลัด
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่อง ทางที่หลากหลาย เช่น การ
โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่จาเป็น
เร่งด่วน การจัดทาวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
สารบัญ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ
3. โครงการจัดทาคู่มือการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการ
3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหา 1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
และบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
แนวใหม่ โดยคานึงถึงวัฒนธรรมความคิด
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
ของบุคลากร
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร
บุคลากร
มิติที่ 3
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ร้อยละความสาเร็จของการจัดทา
1. โครงการจัดทาสมรรถนะประจา
ประสิทธิผลของ สมรรถนะในการทางาน
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง
การบริหาร
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม
ทรัพยากร
งาน (Job Family)
บุคคล
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคล
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร
งานบุคคล
2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทางานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม
และวัฒนธรรมในการทางานให้
เหมาะสมกับภารกิจ

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ

3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของ ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ ทีไ่ ด้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ แก่บุคลากร
และต่อเนื่อง
ด้าน IT
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ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินการ
2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
3. การนิเทศงาน

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

1. การจัดโครงการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากร
2. การส่งบุคลากรไปอบรม
กับหน่วยงานอื่นๆ
3. การประชุมเพื่อติดตามผล

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม
2. การทดสอบสมรรถนะของ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
สารบัญ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ งานการเจ้าหน้าที่
ผู้นา มีวิสัยทัศน์
สานักงานปลัด
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม
หลักสูตร

5. จัดให้มีระบบการสอนงาน
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป

จานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการสอนงาน

6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
งานการเจ้าหน้าที่
กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้
สมรรถนะสูง (Talent Management) สานักงานปลัด
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน
หน่วยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน
ระดับความสาเร็จของจัดทาแผนการ
1. แผนการจัดการความรู้
งานการเจ้าหน้าที่
จัดการความรู้

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้

1. แผนงานการสร้างระบบการสอน
งานในหน่วยงาน (Coaching)

8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้
รวบรวม
ในองค์กร
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งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

การติดตามผล
1. การประเมินผลผู้บริหารที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์
2. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนิน
โครงการ
1. การติดตามประเมินผลการ
สอนงาน
2. การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการสอนงาน
1. การประเมินผลโครงการ
2. การประเมินผลกลุ่ม
เป้าหมาย

1. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการ
1. การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
สารบัญ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ

เป้าประสงค์
9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ รวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
มิติที่ 4
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ความพร้อมรับ ปฏิบัติงาน
ผิดด้านการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การทางาน
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ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส

แผนงาน/โครงการ
1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้

ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด
1. แผนงานการจัดทามาตรฐานความ งานการเจ้าหน้าที่
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
สานักงานปลัด
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้
ภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง
ทุจริตฯ

การติดตามผล
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้

2. มีการจัดทารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร

1. แผนงานการจัดทามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรม

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม

1. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

1. การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่าเสมอ

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผน
สวัสดิการของบุคลากร

1. โครงการจัดทาแผนสวัสดิการ
บุคลากร

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยม
1. การประเมินผลและพัฒนา
แผนสวัสดิการ

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. การประเมินผลโครงการ

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
สารบัญ

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ
มิติ
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เป้าประสงค์
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทางานและดารงชีวิต

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและ 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นา
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ใช้ในการทางานและดารงชีวิต
ในการทางานและดารงชีวิต

ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

การติดตามผล
1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทางานและ
ดารงชีวิต

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากร

ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ สร้างแรงจูงใจในการทางานของ
ทางานของบุคลากร
บุคลากร

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด

1. การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทางานของ
บุคลากร

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล

มิติที่
1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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สารบัญ
ตัวชี้วัด

1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรา กาลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1.2 จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)
ให้ชัดเจน
2. การบริ ห ารท รั พ ยากรบุ ค คลและพั ฒ นา 2.1 จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ต รงกั บ สมรรถนะประจ า ประจาตาแหน่ง ที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
ตาแหน่ง
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
3. การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
3.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาให้กับ
ข้าราชการ
3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นาให้กับข้าราชการ
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.1 จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

1.1.1 ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากาลัง
1.2.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า
2.1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2.2.1 ระดับของความสาเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
2.3.1 ระดับความสาเร็จของการประชา สัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทาเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

2.1 จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาให้กับ
ข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
3.2.1 ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นา
1.1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดฐานข้อมูลบุคลากร

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
มิติที่
3. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
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สารบัญ
ตัวชี้วัด

1.1 จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะใน
การทางาน
2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

1.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาสมรรถนะประจา
ตาแหน่ง
2.1.1 ระดับความสาเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทางานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ
3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์
และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความสาคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ
ของงาน

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้นาและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เช่น
Talent Management
6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้
6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯสามารถ
รักษาไว้ได้
6.1.1 ระดับความสาเร็จของจัดทา แผนการจัดการความรู้
6.2.1 จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม

6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

6.3.1 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

2. การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

4.2.1 จานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสอนงาน

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
มิติที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

4. ความพร้อมรับผิดด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางาน

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
1.2 มีการจัดทารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม
1.1 การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทางานและดารงชีวิต
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานของบุคลากร
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สารบัญ
ตัวชี้วัด
1.1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
1.2.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทามาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
1.1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสวัสดิการของ
บุคลากร
1.2.1 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทางานและดารงชีวิต
1.3.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล
สารบัญ

ภาคผนวก
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