นโยบาย กลยุทธ์ การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยาการบุคคล

องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองฮาง
อาเภออ่ว งงาา่าิ บ ัังหงัออุบลราธธาน

สารบัญ
หน้ า
บทที่ บททัว่ ไป1
 วิสัยทัศน์กิจพันธประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์กลยุทธ์
ขององค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำง
บทที่ 2 การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
 มาตรฐานความส าเร็ จด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)
- มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
- มิติที่ 2 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารทรัพยากรบุคคล7
- มิติที่ 3 ประสิ ทธิผลของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
- มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทำงาน
และหลักเกณฑ์การพัฒนา
บทที่ ขั้นตอนการจัดท3แผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล
- แต่งตั้งคณะท างาน
- ประชุมคณะท างาน
- กำหนดขั้นตอนในการจัดทแผนกลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
- การดำเนิ นงานตามขั้นตอน
- วิเคราะห์ทิศทางการบริ หารทรัพยากรบุคคล
- เป้ าหมายสู งสุ ดหรื อผลสัมฤทธิ์
* ด้านกระบวนงาน
* ด้านบุคลากร
* ด้านทรัพยากร
* ด้านลูกค้า /ผูร้ ับบริ การ(หน่วยงาน/ประชาชน)
- วิเคราะห์SWOT
- วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
- ปั จจัยแห่งความส าเร็ จ
- จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล 34
- ภาคผนวก
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องค์การบริ หารส่ วนตำบล เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่ งเสริ มท้องถิ่น
ความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งเป็ น
ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริ หารทรัพยากร
บุคคล เป็ นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็ นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์
พันธกิจให้ประสบความสำเร็ จ และถือเป็ นปั จจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่ วน
ทุกส่ วนเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
เพื่อให้การบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่ ององค์การบริ หาร
ส่ วนตำบลหนองฮำง ได้จดั ททร ผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลาแขององค์การบริ หารส่ วนตำบล
หนองฮำงขึ้น โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็ จ 5 ด้าน
1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2. ประสิ ทธิภาพของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิ ทธิผลของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริ หารทพยากรบุคคล
5. คุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทหลักเกณฑ์การพัฒนาางาน
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ Public ( sector Management Quality Award : PMQA) และ
สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจดังนั้นเพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำง มีแผนกลยุทธ์การ
บริ หารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริ หารงานของกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพจึงได้ดนการจัดทาเนิ แผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากร
บุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่ วมในการกำหนด
และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำงวำงแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับการจัดทำ เพื่อเป้าหมายสำคัญในการผลักดันกำรพัฒนำทรัพยากรบุคคลเพื่อ“เป็ นองค์การบริ หาร
ส่ วนตำบล ที่มีสมรรถนะสู งในการส่ งเสริ มท้องถิ่น ให้เป็ นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยัง่ ยืน”
องค์การบริ หารส่ วนหนองฮำง

บทที่ 1
บททัง่ ไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ ขององค์ การบริหารส่ วนตำบลหนองฮาง


 วิสัยทัศน์ 
“โครงสร้ำงพื้นฐำนเด่น กำรเกษตรดี ชุมชนเข้มแข็ง”


* พันธกิจ
1) พัฒนำ ถนน ไฟฟ้ำ ทำงระบำยน้ ำ และแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริ โภค
2) ยกระดับคุณภำพชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3) เสริ มสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมในกระบวนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นตำบล น่ำอยู่
4) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทุกภำคส่ วนมีส่วนร่ วมในกำรเสริ มสร้ำงกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
5) เสริ มสร้ำงรักษำควำมมัน่ คงในตำบลและกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติด
6) พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล


* ยุทธศาาตร์ ขององค์ การบริหาราว งนตาบลหนองฮาง 5 อ้ าน โอย่รายละเภอยออังน้
1) อ้ านโครงาร้ างพืน้ ฐาน
- ก่อสร้ำงถนนและรำงระบำยน้ ำ
- กำรดูแล บำรุ ง รักษำถนนในเขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
- ควำมสะดวก ควำมปลอดภัยของถนนในกำรสัญจรไปมำ
- ควำมเพียงพอปริ มำณน้ ำอุปโภค-บริ โภค แก่ประชำชนในเขตพื้นที่
- ควำมสะอำดปลอดภัยของน้ ำดื่ม น้ ำใช้แก่ประชำชนในเขตพื้นที่
- ขยำยเขตไฟฟ้ำให้ทวั่ ถึงตำมสำยหลักและสำยรอง ตำมแยกที่เป็ นจุดเสี่ ยง
- กำรซ่อมบำรุ งไฟฟ้ำสำธำรณะ
2) อ้ านาว งเภาริ่คุณอาพธงิตและาร้ างาั งค่ทเภ่ ข้่แข็ง
- กำรส่ งเสริ มและกำรพัฒนำกลุ่มสตรี
- กำรจัดตั้งปรับปรุ งและกำรบริ หำรศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
- กำรส่ งเสริ มสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนซึ่ งเป็ นผูพ้ ิกำรและด้อยโอกำส
- กำรส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เด็กและเยำวชนในชุ มชนร่ วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทำงสร้ ำงสรรค
กิจกรรมกำรพัฒนำต่ำงๆ เช่น ด้ำนศำสนำ ด้ำนกีฬำและกำรออกกำลังกำย เป็ นต้น
- กำรให้ควำมสำคัญต่อกำรดูแลเอำใจใส่ และช่วยเหลือผูส้ ู งอำยุ ผูพ้ ิกำร ผูป้ ่ วยเอดส์

- ผูด้ อ้ ยโอกำสในเขตพื้นที่
- กำรเฝ้ำระวังป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเขตองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
- กำรให้ควำมรู ้และคำแนะนำในกำรเสริ มสร้ำงภูมิคุม้ กันและดูแลสุ ขภำพหญิงมีครรภ์แม่และเด็ก
- กำรส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชำชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร
- กำรดูแลรักษำ อนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม ศำสนำและกำรส่ งเสริ มสนับสนุนวิถีชีวติ
ภูมิปัญญำและประเพณี ที่ดีงำมของท้องถิ่น
3) อ้ านบริหารััอการทรัพยากรธรร่ธาติ
- กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นไปตำมศักยภำพของชุมชน
- กำรรณรงค์กำรปลูกต้นไม้หรื อกำรดูแลรักษำต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
- กำรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทำกำรเกษตรปลอดสำรพิษ
- กำรส่ งเสริ มกำรลดปริ มำณขยะมูลฝอยและกำรคัดแยกขยะเพื่อส่ งเสริ มให้ประชำชน
นำกลับมำใช้ประโยชน์
- กำรจัดหำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรให้เพียงพอในกำรทำกำรเกษตรในเขตพื้นที่
4) อ้ านการาว งเภาริ่และรักษาคงา่่ั่นคง
- กำรให้ควำมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิในเขตพื้นที่
- กำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกับประชำชน
5) อ้ านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบุ่วงผลาั ่ฤทธิ์
- พัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
- พัฒนำระบบกำรบริ หำรงำนขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
- พัฒนำเครื่ องไม้ เครื่ องมือ เครื่ องจักรกลขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
- พัฒนำระบบกำรบริ หำรงำนเชิงบูรณำกำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล

บทที่ 2
การจัดทาแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานคงา่าาเภร็ั
ด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
องค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำงจัดทแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสำเร็ จด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล HRScorecard) ซึ่ งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว
ประกอบด้วย
มิติที่ 1
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่2
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3
ประสิ ทธิผลของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4
ความพร้อมรับผิดด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5
คุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการท างาน
มิติที่ 1 ความสอดคล้ องเชิ งยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้อบต. บรรลุพนั ธกิจเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2) มีการวางแผนและบริ หารกำลังคนทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพา กล่าวคือ
“ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็ นของส่ วน
ราชการ ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพ (WorkforceาลังคนAnalysis) สามารถระบุ
ช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด
ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซ่ ึ งกลุ่มข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีทกั ษะหรื อสม
จำเป็ นต่อความคงอยูแ่ ละขีดความสามารถในการแข่งขันของส่ วนราชการ (TalentManagement)
4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผูบ้ ริ หารทุกระดับรวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่อ
ในการบริ หารราชการหรื อไม่นอกจากนี้ยงั รวมถึงการที่ผูน้ ำปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและ
บันดาลใจให้กบั ข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิงาน ทั้งในเรื่ องของผลการปฏิบตั ิงำนพฤติกรรมทำงำน
มิติที่ 2 ประสิ ทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วน ราชการ (HR Transactional Activities)
มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ เช่น การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรม
ด้ำนบริ หารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา)
2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง
ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสิ นใจและการบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการได้จริ ง

3) สัดส่ วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่ วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร
มิติที่ 3 ประสิ ทธิผลของการบริ หารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนรำชกำรก่อให้
เกิดผลดังต่อไปนี้
1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรื อมาตรการในการรักษาไว้ซ่ ึงข้าราชการและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่งจำเป็ นต่อการบรรลุเป้ าหมาย พันธกิจของส่ วนราชการ
2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งส่ งเสริ มใน
การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู ้ เพื่อ พัฒนาข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีทกั ษะและสมรรถนะ
ที่จำเป็ นสำหรับการบรรลุภารกิจ เป้ าหมายของส่ วนราชการ
4) มีระบบการบริ หารผลงานPerformance( Management) ที่เน้นประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผลและความคุม้ ค่า มีระบบหรื อวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถจำแนกความ แตกต่างและ
จัดลำดับผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่งเรี ยกชื่ออื่นไประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ เพียงใด นอกจากนี้
ข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิงานมีความเข้าใจระหว่างผลการปฏิบตั ิงานส่ วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความ
สำเร็ จหรื อผลงานของส่ วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้ อมรับผิดด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
หมายถึงการที่ส่วนราชการจะต้อง
5) รับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและผลของการตัดสิ นใจด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการดำเนินการด้านวินยั โดยความสามารถและผลงานนึงถึ งหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
และหลักสิ ทธิมนุษยชน
6) มีความโปร่ งใสในทุกกระบวนการของการบริ หารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง
กำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูใ่ นทุกกิจกรรมด้านการบริ หำร
ทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ
มิติที่ 5 คุณภาพชี วติ และความสมดุลระหว่ างชีวติ กับการทางาน
หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำ
ไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้าราชการและผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน
และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่ อสารเข้ามาใช้ในการบริ หารรำชกำรและกำร
ให้บริ การแก่ประชาชน ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการและผูป้ ฏิบตั ิงานได้ใช้ศกั ยภาพเต็มที่โดยไม่สูญเสี ย
รู ปแบบการใช้ชีวิตส่ วนตัว
2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่ งอความสะดวกเพิม่ เติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมายซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่ วนราชการ
2)
มีการส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างฝ่ ายบริ หารของส่ วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน และให้ระหว่างข้าราชการติงานด้วยกันเองและผูป้ ฏิบตั ิและให้กำลังคนมีควำมพร้อม
ที่จะขับเคลื่อนส่ วนราชการให้พฒั นาไปสู่ วสิ ัยทัศน์ที่ตอ้ งกา

บทที่ 3
ขั้นตอนจัดท าแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองฮาง
องค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำงดำเนินการจัดทแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางาน
เนื่องด้วยองค์การบริ หารส่ วนต าบลได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู ้ในองค์กร
KM ตามคำสัง่ องค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำงที่ 625/2561 เมื่อ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะทำงำน
ประกอบด้วย
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะทำงำนดำเนิ นกำรจัดองค์ควำมรู ้
ในองค์กรดังนี้
1. นายกองค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำง
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำง
กรรมการ
3. หัวหน้าส่ วนราชกำรองค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำง
กรรมกำร
4. นักทรัพยำกรบุคคลองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลหนองฮำง กรรมการ/และเลขาฯ
คณะท างานมีหน้ าทีด่ ังนี้
1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู ้ในองค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำง
2. จัดทำแผนจัดความรู ้ในองค์กร
3. ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุ งแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู ้ในองค์กรและดำเนินการอื่น ๆ ในส่ วนที่เกี่ยวข้อ
2. ประชุ มคณะท างาน
แผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริ หารส่ วนตำบลหนองฮำงทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุ งแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากร
บุคคลจึงได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบตั ิตามแผน
การติดตามประเมินผลพร้อมสรุ ปบทเรี ยนต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนิ นการตามแผนที่ผา่ นมาเพื่อสร้าง
ระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุ ก ความพึงพอใจของบุคลากร
3. คณะทางานฯได้กาหนอขั้นตอนใ การจัดทแผนกลยุทธ์ การบริ หารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง
โดยมีขอ้ สรุ ปขั้นตอนการทบทวนแผนฯดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริ หารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้-ส่ วนเสี ยและผูเ้ กี่ยวข้องการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบตั ิงานด้าน

3.2 กากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ครอบคลุมการ
บรรลุเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์
3.3 การก าหนดเป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วดั
ผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละเป้ าประสงค์
3.4 การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์กำรบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคลและทำแผนงำน/โครงการรองรับ
3.5 การจัดท าแผนปฏิบตั ิการAction( Plan)
การบริ หารทรัพยากรบุคคลของ แผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปี งบประมาณ
3.6 การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานพร้อมสร้างบทเรี ยน
เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งการด าเนินการครั้งต่อ ๆ ไป
4. การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
4.1 คณะได้วเิ คราะห์ทิศทางการบริ หารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซึ่งได้
กำหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู งในการส่ งเสริ มองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นให้เป็ นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน และมีพนั ธกิจประการหนึ่ งคือให้ พัฒ
เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู ง จึงท าให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้
การบริ หารจัดการที่ดี มีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริ หารส่ วนต าบลบ้านไทร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยการน าการจัดการความรู ้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร (รวมถึงมี
การนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิ งมีประสิ ทธิ ภาพานได้อย่ ดังนั้นเพื่อให้กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความส าเร็ จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริ หารงานบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพ
รองรับการเป็ นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดงั กล่าวฯได้นคณะทำผลการศึกษารางาน
ระดมความคิดเห็นของผูม้ ี-ส่ วนได้เสี ยและผูเ้ กี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการจัดทำแผนกล
ยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางเป็ นข้อมูลประกอบการปรับปรุ งแผนฯ ซึ่งผลการระดม
ความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย
4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
ประเด็นท้าทายของการบริ หารทรัพยากร
บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริ หารทรัพยากรบุคองค์
การบริ หารส่ วนลของ
ตำบลหนองฮำงในภายภาคหน้าของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย(Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลดังนี้

แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ การบริหารส่ งนตาบลหนองฮาง

แบบฟอร์ มการจัดท าแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาเพื่อ“เป็ นองค์การบริ หารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงใน
การส่งเสริ มท้องถิ่นกลไกในการพัฒนาตให้เป็ นตำบลได้อย่างยัง่ ยืน”

พันธกิจ

2. ส่งเสริ มการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธ
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากภาคีเครื อข่าย
3. พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยึด
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาระบบการบริ หารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริ มและพัฒนาระบบบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ให้มีศกั ยภาพในการจัดบริ การสาธารณะภายใต้หลักการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพ
7. ส่งเสริ มให้อบต. มีศกั ยภาพในการพัฒนาคุณภาพคนได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งทางร่ างกายความรู ้จิตใจ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ
ความมัน่ คงในการดำรงชีวติ เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบคลุม
8. ส่งเสริ มให้บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในก

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยาก
4. พัฒนาผูบ้ ริ หารให้มีภาวะผูน้ ำมีวสิ ยั ทัศน์ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบุคลำกร
5. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพือ่ รักษาบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพสูงไว้กบั หน่วยงาน
7. การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่บุคลากร
8. การบริ หารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง
9. พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
10. การพัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั ข้าราชการ

