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หลักการและเหตุผล
การจัดทานโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการวางแผนกรอบการทางาน กาหนดแนวทาง และทิศ
ทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยจะต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนใน
พื้นที่เ ป็นหลัก โดยการจัด ทาต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นเป็นสาคัญ การจัดท า
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องดาเนินการควบคู่ไปกับแผนอัตรากาลังและ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลด้วย ถึงจะเป็นนโยบายและการดาเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีแผนและนโยบายกลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในสังกัด
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สามารถก าหนดทิศทางการบริหารงานตาม
นโยบายที่กาหนดได้
3. เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
4. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
5. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
6. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทา
1. วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล
มติคณะรัฐ มนตรี นโยบายผู้บ ริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น รวมถึงสภาพปัญ หาขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลบัวทอง
2. กาหนดนโยบายด้านการบริหาร นโยบาย เกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
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3. ก าหนดกระบวนการจัดทาการวิเคราะห์ปัจจัย ภายใน/ภายนอก (SWOT) ตลอดจนการ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
4. กาหนดนโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
5. มีนโยบายด้านโครงสร้างและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้หรือองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization)

อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า
องค์ก ารบริหารส่ว นตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนิ นการแก้ไขปัญ หาในเขตพื้นที่ใ ห้ตรงกั บ ความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตาม
ภารกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบั ญ ญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
- จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1))
- ให้มนี ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
- ให้มแี ละบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
- ให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3))
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
- การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
- ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
- ให้มแี ละบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4))
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา 16(10))
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
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- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16(5))
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))
- การผังเมือง (มาตรา 68(13))
- จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
- การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ส่งเสริมให้มอี ุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
- ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
- บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
- ให้มตี ลาด (มาตรา 68(10))
- การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11))
- การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
- การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67(8))
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
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- การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
- การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18))
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
- ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16))
- การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17(3))
- การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7
ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถ
จะแก้ไขปัญ หาขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2543
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

7
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่จะดาเนินการมีดังนี้
1. ภารกิจหลัก
- ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
- ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
- ด้านการส่งเสริมการศึกษา
- ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ภารกิจรอง
- การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
- การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
- การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สามารถดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง ว่ามีปัญหาอะไร มีความจาเป็นพื้นฐานอะไร และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
อย่างไร โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนส่งภายในตาบลและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
1.2 ปัญหาการไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ
1.3 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ และทั่วถึง
1.4 ปัญหาแนวเขตระหว่างจังหวัดและการขาดเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดนิ ทากิน
2. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
2.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
- ปัญหาการขาดความรอบรู้ในการประกอบอาชีพเสริมนอกฤดูการเกษตร
- ปัญหารวมกลุ่มอาชีพที่ยังไม่เข้มแข็ง และขาดเงินทุนสาหรับดาเนินการ
2.2 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
- เกษตรกรขาดความรู้ในการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพ
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3. ปัญหาสาธารณสุข อนามัย
3.2 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย
3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรีและคนพิการ ไม่ทั่วถึง
3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
3.5 การขาดความรู้ และเอาใจใส่ในการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง
3.6 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ปัญหาน้าสาหรับอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนและปัญหาน้าสาหรับการประกอบอาชีพ
4.1 การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้งระบบประปามีไม่เพียงพอ
4.2 ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม
4.3 ปัญหาขาดความรู้และโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและปัญหาสังคม
4.4 ปัญหาการขาด แหล่งความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4.5 การขาดโอกาสในการศึกษา
5. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.1 สภาพลาคลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึน้ ปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
5.2 ปัญหาขยะมูลฝอย
5.3 ปัญหาราษฎรขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
6.1 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
6.3 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
7.3 งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับการพัฒนาเนื่องจากมีพืน้ ที่ขนาดใหญ่
7. ความต้องการของประชาชน
7.2 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7.2 ขุดลอกคลอง,สร้างสะพาน คสล.,วางท่อระบายน้าและสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่ า้ น
7.3 องค์การโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน
7.4 ขยายเขตไฟฟูาและติดตัง้ ไฟฟูาสาธารณะเพิ่มขึน้
7.5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง

8.6 ประสานหน่วยงาน สปก. 4-01 เพื่อขอให้ออกเอกสารสิทธิ์
8. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
8.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
8.2 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
8.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
8.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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9. ความต้องการด้านสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม
9.1 ฝึกอบรมให้ความรูท้ างโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก
9.2 ให้ความรู้ดา้ นสุขศึกษา
9.3 ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กาจัดยุงลาย และรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
9.4 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
9.5 ให้มกี ารจัดตั้งศูนย์ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
9.6 ให้มสี ถานที่สาหรับออกกาลังกายแก่ชุมชน เช่น สนามกีฬากลาง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
10. ปัญหาน้าสาหรับอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนและปัญหาน้าสาหรับการ ประกอบอาชีพ
10.1 ให้มกี ารขุดลอกคลองส่งน้า และกาจัดวัชพืช
10.2 ให้มกี ารขยายเขตประปาหมูบ่ ้านทุกหมู่บ้าน
11. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม
11.1 ฝึกอบรมให้ความรูด้ ้านอาชีพ มีศูนย์ขอ้ มูล ห้องสมุดชุมชน
11.2 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
11.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
11.4 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
12. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
12.1 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12.2 ขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน และกาจัดวัชพืช
13. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
13.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่ม
สตรี กลุ่มอาสาอื่นๆ
13.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ภายใน (SWOT)
ในการจัดทาแผนจะจัดทาฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นใน
ด้ า นการเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม ฯลฯ โดยข้ อ มู ล ควรแสดงแนวโน้ ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
บุคลิก ลักษณะของบุค ลากรแต่ล ะคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรใน
องค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และ
ภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึง้ ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพใน
ปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สาหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในการกาหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แ ก่
โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง S
1. มีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผูช้ ายทาให้การทางานละเอียด
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมอยู่เสมอ
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดย
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
โอกาส O
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิด
ความร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้
ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบ้ ริหารและการ
ทางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อน W
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.

2. ทางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
3. มีภาระหนี้สนิ

ข้อจากัด T
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่
เพียงพอ
2. ระดับความรูไ้ ม่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ยากของงาน
3. พืน้ ที่กว้างทาให้บุคลากรที่มอี ยู่ไม่พอให้บริการ
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
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วิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง S
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบ้ ริหารและการ
ทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
5.ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความ
ก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอ
ภาคกัน
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรูแ้ ละทักษะใหม่ ๆ ที่
ได้จาการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จุดอ่อน W
1. ขาดบุคลากรที่มคี วามรูเ้ ฉพาะด้านทางวิชาชีพ
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงาน
มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
3. อาคารสานักงานคับแคบ

โอกาส O
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูป้ ริญญาตรี /
ปริญญาโทเพิ่มขึน้
5. ผูบ้ ริหารและผูบ้ ังคับบัญชาตามสายงานมี
บทบาทในการช่วยให้บุคลากรบรรลุ
เปูาประสงค์

ข้อจากัด T
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ
ญาติพี่นอ้ ง
2. ขาดบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรูท้ ี่มจี ากัดทาให้ตอ้ งเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ
ของ อบต.
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพืน้ ที่
จานวนประชากร และภารกิจ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
การจัดทาแผนอัตรากาลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองนั้น
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลังตามแผนพัฒนา 3 ปี ประจาปี
2558 – 2560 ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 3 ปี ตามวิสัยทัศน์ ของตาบลบัวทองคือ
“มาตรฐานคมนาคม ประชาชนมีคุณภาพ เกษตรกรรมยั่งยืน บริหารจัดการโปร่งใส” ประกอบ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัย ที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการ
ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
การร่ว มคิด ร่ว มแก้ ไ ขปัญ หาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เ ป็นไปตามความจาเป็นและ
เหมาะสมกับงบประมาณที่มอี ยู่อย่างจากัด การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตาบลบัวทองเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ตาบลบัวทอง ได้กาหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรฐานคมนาคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เกษตรกรรมยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการโปร่งใส

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตามประเด็นยุทศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรฐานการคมนาคม
- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย เช่น ปูายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ
- การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติ ด
ปลอดผูม้ ีอทิ ธิพล อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมอื ส่งเสริมการประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้
ที่มั่นคง พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ดอ้ ยโอกาส
- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่
ท่องเที่ยว อาคาร บ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการ
บริการพืน้ ฐานที่สะดวกและเพียงพอ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เกษตรกรรมยั่งยืน
- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน
การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการเกษตรพั ฒ นาคุ ณภาพสิ น ค้า หนึ่ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ กษตรกรรมครบวงจร
ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสิ้นค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหา
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้าชลประทาน
ให้สามารถเก็บกักน้าได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปุาไม้ แหล่งน้า
ธรรมชาติ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการโปร่งใส
- พัฒนาคุณภาพบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสาคัญของการปกครองระบอบประชา
ธิปไตย มีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการการแก้ปัญหา ประเมินผลและตรวจสอบได้
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นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด บุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) ได้มีมติในที่ประชุม
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตาบลจากขนาดเล็ก
เป็นขนาดกลาง โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด
ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่
เนื่องด้วยปัจจุบัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดคนเข้าสู่
ระบบตาแหน่งใหม่ ในระบบแท่ง ซึ่ งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนั้น ชื่อส่วนราชการใหม่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจึงเปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย
1. สานักงานปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด บุรีรัมย์ ได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง จัดคนเข้าสู่ตาแหน่งใหม่ ในระบบแท่ง โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในอัตราเดิมดังนี้
1. พนักงานส่วนตาบล
31 อัตรา
2. ลูกจ้างประจา
2 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ
25 อัตรา
4. พนักงานจ้างทั่วไป
11 อัตรา
รวมทั้งสิ้น
57 อัตรา
ประสิ ท ธิ ภ าพในงานบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบั ว ทอง ในส่ ว นของ
พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง จะมีข้อกาหนดในเรื่อง ของจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน วิชาชีพ และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งกากับอยู่แล้วตามสายงาน ตามลักษณะงานของแต่ละ
บุคคลตาแหน่ง โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการและลูกจ้างประจา จะมีกฎ ระเบียบ วินัย และ บทลงโทษ
รองรับในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ชัดเจน ดังนัน้ ผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่จึงมีลักษณะงาน
ที่เ ป็นรูป ธรรม จากผลการประเมินต่าง ๆ ในภาพรวมขององค์ก ร เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ฯลฯ แต่ในส่วนของพนักงานจ้างนอกเหนือจาก
กฎระเบียบ วินัย จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพเป็นพนักงานของรัฐแล้ว จะมีงานรายละเอียดที่เป็น
ลักษณะปลีกย่อยตามหน้าที่ ที่ได้รับการจ้างในหมวดงานนั้น ๆ เป็นตัวกากับ เนื่องจาก ใช้การประเมินผล
การปฎิบัติงานประจาปีในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในแต่ละครั้ง ในแต่ละวงรอบ
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ดั ง นั้ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ้ า ง นอกเหนื อ จากมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประจาแล้ว ยังมีผลการประเมินที่เป็นตัวชีว้ ัด เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังและการจ้างบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง ด้วย ดังนี้
สานักงานปลัด
ลาดับ

ตาแหน่ง

ภาระงาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัตใิ นปัจจุบัน

1

ผูช้ ่วยนักทรัพยากรบุคคล

2

พนักงานขับรถยนต์

3

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

4

ภารโรง

5

ยาม

6

คนงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดาเนินการ
เกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริม
สมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทาทะเบียนประวัติการ
รับราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
2. งานระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และกิจกรรมของ อบต. ผ่านระบบ INTERNET และ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจารถยนต์ส่วนราชการ งานรับ -ส่ง เอกสาร เจ้าหน้าที่
และผู้ บ ริห าร ดู แลและบ ารุงรั ก ษารถยนต์และงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
งานประจารถยนต์ส่วนราชการ งานรับ -ส่ง เอกสาร เจ้าหน้าที่
และผู้ บ ริห าร ดู แลและบ ารุงรั ก ษารถยนต์และงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
งานทาความสะอาดสานักงาน ห้องน้า ห้องประชุม การจัดการ
ขยะ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดู ย ามเฝู า สถานที่ ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการ และความ
เรี ย บ ร้ อ ยของ อบ ต.หรื อ ง านอื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งหรื อ งาน ที่
ผูบ้ ังคับบัญชามอบหมาย
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ช้ แ ร ง ง า น ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ที่
ผูบ้ ังคับบัญชามอบหมาย
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กองการศึกษา
ลาดับ

ตาแหน่ง

ภาระงาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัตใิ นปัจจุบัน

1

ผูช้ ่วย นวก.ศึกษา

2

ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก

3

ผูด้ ูแลเด็ก

ปฏิบั ติงานเกี่ย วกั บ งานวิชาการศึก ษา วิเ คราะห์ วิจัย วางแผน
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของ อบต.
ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา
ให้มีความรู้ ความคิ ด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนว
ประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับหมาย
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา
ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนว
ประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับหมาย

กองคลัง
ลาดับ

ตาแหน่ง

ภาระงาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัตใิ นปัจจุบัน

1

ผูช้ ่วย จพง.พัสดุ

2

ผูช้ ่วย จพง.การเงินฯ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
และบารุงรักษา การแทงจาหน่ายพัสดุที่ชารุด การทาบัญชี
การทาสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ซือ้ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานขั้นต้นทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดาเนินงาน
เกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการ เช่น การวางฏีกา
เตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ในการจัดทางบประมาณเป็นต้น และปฏิบัติหน้าทีอ่นื ที่เกี่ยวข้อง
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ

ตาแหน่ง

1

ผูช้ ่วย จพง.ธุรการ

2

พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

4

พนักงานช่วยเหลือฯ

5

คนงาน

6

ผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย

7

คนงานประจารถขยะ

ภาระงาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัตใิ นปัจจุบัน /เหตุผลและความจาเป็นในการ
ต่อสัญญาจ้าง

1. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสาเนา พิมพ์
ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแล
รักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วย
ติดต่อและอานวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่
เกีย่ วข้อง
2.งานระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และกิจกรรมของ อบต. ผ่านระบบ INTERNET และ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจารถยนต์ส่วนราชการ งานรับ -ส่ง เอกสาร เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ บ ริ ห าร ดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษารถยนต์ แ ละงานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ให้ก ารช่ว ยเหลือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ซัก ประวัติค นปุว ย เขีย น
ประวัติคนปุวย บันทึกข้อมูลการรักษาและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ใ ช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคั บบัญ ชา
มอบหมาย
มีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทย และ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ และปฏิบัติงานดังนี้
- ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการนวดไทยให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
อยู่เสมอ
- ช่วยแพทย์แผนไทยตรวจวินจิ ฉัยทางการนวดไทย และหัตถการอื่นๆ
- ช่วยแพทย์แผนไทยปฏิบัติการบาบัดรักษาผูป้ ุวยด้วยการนวด
ไทย เพื่อบาบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและปูองกันโรค
-ให้คาแนะนา ปรึกษา ตอบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
หลังการให้บริการนวดไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
วิชาชีพ
จัดเก็บขยะตามแผนปฏิบัติการและบารุงรักษาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย
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กองช่าง
ลาดับ

ตาแหน่ง

ภาระงาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัตใิ นปัจจุบัน

1

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่างรังวัด งานช่าง
เขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยาก
เกี่ ย วกั บการออกแบบด้านช่างโยธา การคานวณแบบด้านช่างโยธา
การควบคุ ม การก่ อ สร้า งด้ า นช่ า งโยธา การวางโครงการก่ อ สร้ า ง
ในงานด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษาแนะนา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับ
งานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการดังกล่าว
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป
เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ
พิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกาหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานการเจ้าหน้าที่
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. ส่วนโยธา
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.2 งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและงานกีฬาและนันทนาการ
5. กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
5.1 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
5.2 งานบริการสาธารณสุข
5.3 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานการเจ้าหน้าที่
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.2 งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและงานกีฬาและนันทนาการ
5. กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
5.1 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
5.2 งานบริการสาธารณสุข
5.3 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
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โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
นักบริหารงานท้ องถิ่น ระดับกลาง (1)

-

สานักงานปลัด
พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)
นักจัดการงานทั่วไป ชก.(1)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. (1)
นักทรัพยากรบุคคล ชก. (1)
นักพัฒนาชุมชน ปก.ชก. (ว่าง)

-

- จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปง.ชง.
(ว่าง)

-

- พนักงานสูบน้า (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1)
พนักงานจ้าง
- ผู้ชว่ ยบุคลากร (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
- พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
- ภารโรง (1)
- ยาม (1)
- คนงาน (1)

-

-

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (ว่าง)
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)
ครู คศ.1 (2)
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ชว่ ย (1)
พนักงานจ้าง
ผู้ชว่ ยนักวิชาการศึกษา (1)
ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก (2)
ผู้ดูแลเด็ก (5)

-

กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)
เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (1)
จพง.จัดเก็บรายได้ ปง.ชง. (ว่าง)
นวก.การเงินและบัญชี ปก.ชก.
(ว่าง)
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน
(1)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (ว่าง)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1)
ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่พัสดุ (1)

-

-

กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)
นายช่างโยธา ชง. (1)
เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1)
นายช่างโยธา ปง. (1)
พนักงานจ้าง
ผู้ชว่ ยนายช่างโยธา (1)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (ว่าง)
พยาบาลวิชาชีพ ชก.(2)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง. (1)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง./ชง. (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชง. (1)
พนักงานจ้าง
ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
พนักงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ (1)
คนงาน (1)
ผู้ชว่ ยแพทย์แผนไทย (1)
คนงานประจารถขยะ (3)
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นโยบายด้านโครงสร้าง และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
การจัดการองค์ความรูข้ ององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง โดยมีที่มาจาก กรมการปกครองได้
จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร “คารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2549” ซึ่งได้สง่ ให้ ก.พ.ร.เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2549 แล้ว เมื่อพิจารณาเฉพาะเนือ้ หา
สาระในแผนดังกล่าว จะประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ
1. แผนการจัดการความรูใ้ นส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
2. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management
Process)
ซึ่งทั้ง 2 ส่วน จะมีความสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนตาม
ขอบเขต และเปูาหมายที่กาหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกั นในแต่ละ ส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมของ
แต่ละสานัก กอง รองรับ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า 15 โครงการ/กิจกรรม การ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมการปกครองเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเป็นงานที่มีความสาคัญอีกงานหนึ่ง ที่ต้องการ พลังการมีส่วนร่วมของทุกๆ ส่วน ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค และจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สาคัญในการที่จะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้ การใช้
ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรูใ้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน
การจัดการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและ
แสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพื่อให้มีการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนาไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
(1) เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ประเภท Explicit
(2) เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด “ ความรู้ ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้อง
อาศัยการถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก

การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้น
พบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผล
กระทบต่อการดาเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่
เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคาถามต่อไปว่าจะทาอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหาร
จัดการความรูจ้ งึ สัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง
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หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จาเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
ให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็
ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็น
กระบวนการที่ต้องดาเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชานาญแล้ว องค์กรจะทาอย่างไรให้
บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหา
เทคนิค การจัด เก็ บ ความรู้เ ฉพาะไว้กั บ องค์กรอย่างมีระบบเพื่อที่จะนาออกมาใช้ไ ด้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ
บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
เพื่อให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สาหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทายสาหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธี
ในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซึ่งการ
ถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการ
บริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หาก
องค์กรสามารถกาจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้ การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป สืบเนื่อง
จากการปฏิรูประบบราชการครั้งสาคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการวางกรอบแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ.2546 เป็นเรื่องของการกาหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ
โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้กาหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์ก ารแห่งการเรีย นรู้อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เ กิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซ้ ึ่งกันและกัน
การจัดการเรียนรู้ร่วมกันในองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เป็นกิจกรรมเริ่มต้นอีกกิจกรรม
หนึ่งในกระบวนการ KM ที่มกี ิจกรรมหลายประการที่จะต้องดาเนินการทั้งในส่วนที่อาจเรียกว่าเป็นมิติของ
การบังคับและในส่วนที่เป็นมิติของการส่งเสริมการทางานร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่อยู่ในตัว
แต่ละบุคคลออกมาสู่บุคลากรคนอื่น ๆ โดยวิธีการจัดทานั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อดาเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์ก รสามารถเข้ าถึ ง ความรู้และพั ฒ นาตนเองรวมทั้งปฏิบัติ งานอย่า งมีป ระสิท ธิภาพ และเพื่อให้ก าร
ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
๑.
๒.
3.
4.

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/และเลขานุการ
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คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
2. จัดทาแผนจัดความรูใ้ นองค์กร
3. ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการ KM ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรสู่ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ทาให้มคี วามสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ถือได้ว่าเป็น
“ทุนทางสังคม” มีความสาคัญยิ่งต่อการเดินทางไปสู่เปูาหมาย KM ดังกล่าว การศึกษาเรียนรู้เรื่อง KM
และการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรม KM ต่างๆ ทั้งในส่วนราชการต่างๆ หรืองานต่างๆ ให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล ที่ เป็นที่ยอมรับและได้เกิดความไว้วางใจจากประชาชนและเพื่อนร่วมงาน องค์ประกอบของการ
จัดทา KM ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีองค์ประกอบของคนที่ดาเนินการ ประกอบด้วย

คุณเอื้อ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน คนสาคัญที่ดาเนินการจัดการความรู้
1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สาหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็น
คุณค่า และดาเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม
จัดการความรู้ โดยกาหนดตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง
เช่น รองอธิบดี, รองผู้อานวยการใหญ่
2. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ้าการริเริ่มมาจากผู้บริหารสูงสุด “คุณ
เอือ้ ” ก็สบายไปเปลาะหนึ่ง แต่ถ้าการริเริ่มที่แท้จริงไม่ได้มาจากผู้บริหารสูงสุด บทบาทแรกของ “คุณเอื้อ” ก็
คือ นา เปูาหมาย/หัวปลา ไปขายผู้บริหารสูงสุด ให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็นเจ้าของ “หัวปลา” ให้ได้ บทบาท
ต่อไปของ “คุณเอื้อ” คือ การหา “คุณอานวย” และร่วมกับ “คุณอานวย” จัดให้มีการกาหนด “เปูาหมาย/หัว
ปลา” ในระดับย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ผู้ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออานาจ
(Empowerment), ร่วม Share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
จัดการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว, จัดสรรทรัพยากรสาหรับ
ใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้งภายใน
และนอกองค์กร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการดาเนิน การให้คาแนะนาบางเรื่อง และแสดงท่าทีชื่นชมใน
ความสาเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่องในผลสาเร็จ และให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของแต่เน้นการสร้างความ
ภาคภูมใิ จในความสาเร็จ
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3. คุณอานวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู้คอยอานวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู้ ความสาคัญของ “คุณอานวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดย
ต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”), เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่ม
ภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร โดยหน้าที่ที่ “คุณอานวย”
ควรทา คือ - ร่วมกับ “คุณเอื้อ” จัดให้มีการกาหนด “หัวปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา”
เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ “หัวปลา” - จัดตลาดนัดความรู้ เพื่อให้ คุณกิจ นาความสาเร็จมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธีทางานที่นาไปสู่ ความสาเร็จนั้น เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” - จัดการดูงาน
หรือกิจกรรม “เชิญเพื่อนมาช่วย” (Peer Assist) เพื่อให้บรรลุ “หัวปลา” ได้ง่าย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่
ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธีทางานจากเขา เชิญเขามาเล่าหรือสาธิต - จัดพื้นที่เสมือนสาหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสาหรับเก็บรวบรวมขุมความรู้ที่ได้ เช่น ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่ง
รวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น - ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ
(CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้ หรือเป็นหัวใจในการบรรลุเปูาหมายหลักขององค์กร เชื่อมโยงการดาเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพื่อสร้างความคึกคัก
และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก
4. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือ
นางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95
ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็น
ผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เปูาหมาย/หัวปลา”
ที่ตงั้ ไว้
5. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการ
เรียนรู้และยกระดับความรูแ้ บบทวีคูณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผูบ้ ังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน
1. การจากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออานวยในการสร้าง
ความก้าวหน้า
3. นโยบายรัฐบาล
3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.
4. มาตรการจากัดกาลังคนภาครัฐ
5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรูท้ ักษะ
สมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง
6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากาลังที่เป็นปัจจุบัน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทาฐานข้อมูลอัตรากาลังให้เป็นปัจจุบัน
1. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path)
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทางานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล
บุคลากร
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้
2. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
เหมาะสม
และอัตรากาลัง
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
3. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้
3. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้าง
ชัดเจน (Career Path)
เส้นทางความก้าวหน้า
4. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
4. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาสมรรถนะ
สมรรถนะในการทางาน
ประจาตาแหน่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงให้ความสาคัญกับการ
1. ถูกจากัดด้านอัตรากาลังจากการปรับปรุง
วางแผนอัตรากาลังและการปรับอัตรากาลัง
กระทรวง ทบวง กรม
ให้เหมาะสมกับภารกิจ
2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ
2. มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายการถ่ายโอน
เปลี่ยนแปลง
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่มคี วามก้าวหน้ามากกว่า
4. อัตรากาลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. เพิ่มอัตรากาลังผูป้ ฏิบัติงานตามภารกิจการ
1. จัดทาและปรับปรุงแผนอัตรากาลังที่สอดคล้อง
ถ่ายโอน
กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
2. บริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้
2. จัดให้มกี ระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
เป็นไปตามกรอบที่กาหนด
การทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 1. ระดับความสาเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทางานให้
บริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับ
เหมาะสมกับภารกิจ
ภารกิจ
2. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1.ผูบ้ ริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสาคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เครื่องมือในการตัดสินใจ
เพียงพอ
3. ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ต้องพัฒนาความรูท้ ักษะด้าน IT อย่างเป็น
1. จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนและ
ระบบและต่อเนื่อง
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
2. ผูบ้ ริหารต้องให้ความสาคัญและผลักดันให้เกิด
เพียงพอ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
3. จัดทามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
เทคโนโลยีจากภายนอก
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ.
4. กาหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน
4. การจัดทาฐานข้อมูลกลางในด้านการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
สมรรถนะของทุกตาแหน่ง
ข้อมูล
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 1. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั
กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้าน IT
2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทา
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวสิ ัยทัศน์ และพฤติกรรมของ
ผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสาคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. มีโครงการฝึกอบรมสาหรับผู้บริหารที่
1. ผูบ้ ริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย
หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก
ให้ความสาคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา
รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ
Competency ของตนเอง
2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/
ราชการโดยให้ความสาคัญกับการดาเนินการ
ไม่ค่อยน่าสนใจ
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่าเสมอ
3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการ
พัฒนา
ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริหารอย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดให้มรี ะบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผูน้ าให้มี
ผูน้ าการพัฒนาภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ อย่างเป็น
คุณลักษณะของผูบ้ ริหารยุคใหม่
ระบบและต่อเนื่อง
2. จัดทามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
2. มีระบบประเมินผลผูบ้ ริหารที่เข้ารับการ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ า
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
และผูป้ ฏิบัติงานควบคู่กันไป
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
3. มีระบบการประเมินผูบ้ ริหาร โดยให้ผทู้ ี่
จาเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน
เป้าประสงค์
1. การพัฒนาผูบ้ ริหารให้มภี าวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. จัดให้มรี ะบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ
พัฒนาภาวะผูน้ าและผูป้ ฏิบัติงานควบคู่กันไป

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
2. จานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สอนงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกาหนดให้เป็น
นโยบายของรัฐบาล
2. ผูบ้ ริหารและบุคลากรให้ความสาคัญ

เป้าประสงค์
1. จัดทาแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สม่าเสมอ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทางานและ
ดารงชีวติ

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรื่อง
ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ
ข้าราชการ
2. ปัญหาหนีส้ ินของข้าราชการ
3. ขาดงบประมาณ
4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ
ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสารวจความ
ต้องการที่แท้จริง
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสวัสดิการ
2. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและ
สนับสนุน
ให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทางานและดารงชีวิต

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. วางแผนใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
1. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึน้
คุณภาพชีวติ ข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนาหลักปรัชญา 2. กาหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
นโยบายเน้นหนักให้นาไปปฏิบัติอย่างเป็น
ดารงชีวติ
รูปธรรม
3. สารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
3. คณะทางานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
ควรมีตัวแทนจากทุกฝุาย เช่น ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงผูบ้ ริหารสานัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่น
จังหวัด เป็นต้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ไว้กับหน่วยงาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. นโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม 1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ
การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ
ตาแหน่งของบุคลากร
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางานกับ
2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม
หน่วยงาน
3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ
มีคา่ ตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทาให้
อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า
4. จัดทาแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่า
เสมอสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่า
เสมอ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังที่ต่อเนื่องชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่น
เกี่ยวกับสวัสดิการให้มคี วามเหมาะสมเท่า
เทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. นโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
2. ทาระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะ 1. ร้อยละของบุคลากรที่มสี มรรถนะสูงที่กรมฯ
สูง เช่น Talent Management
สามารถรักษาไว้ได้
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทางานให้มคี วาม 2. ระดับความสาเร็จของการสร้างระบบสร้าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
แรงจูงใจในการทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ผูบ้ ริหารและบุคลากรให้ความสาคัญ
2. มีโครงการด้านการปูองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม
ของข้าราชการ
3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างสม่าเสมอ
4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แรงต้าน/อุปสรรค
1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้
วิธีการเดิมๆ ทาให้ไม่น่าสนใจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทางาน

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึน้
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

2. จัดให้มรี ะบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
องค์ความรู้ขององค์กร
4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน
5. ค่านิยมในการทางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ไม่มรี ายละเอียดจัดทามาตรฐานจริยธรรม
คุณธรรมของข้าราชการ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทามาตรฐาน
จริยธรรมของกรม
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมมรถนะ
ประจาตาแหน่ง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดาเนินการได้

2. ผูบ้ ังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้
ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
สถ. และสมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ
จัดทา
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ. พ.ศ. 2549-2553 ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาตาแหน่ง
ที่กาหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง (Function Competency)
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถ. พ.ศ.2549-2553 ไม่สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
สถ.และสมรรถนะประจาตาแหน่ง (Function
Competency) ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงตาม
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น
การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
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เป้าประสงค์
1. จัดทารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล สถ.
3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการจัดทาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจาตาแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
2. ระดับของความสาเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธ
ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
3. ระดับความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์และ
การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองคืกรแห่งการเรียนรู้
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. เป็นองค์กรที่มคี วามรูใ้ นการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

แรงต้าน/อุปสรรค
1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ขาดการรวบรวมองค์ความรูใ้ ห้เป็นระบบ
เป็นหมวดหมู่
3. บุคลากรขาดความสนใจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ทาแผนการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางใน
1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามสานัก/
กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่
3. ประชาสัมพันธ์องค์ความรูแ้ ละช่องทางการเข้าถึง
องค์ความรู้
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ดว้ ย

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้
2. จานวนองค์ความรูท้ ี่ได้รับการรวบรวม
3. ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่องค์
ความรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
1. มีบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ
2. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน

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

สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
1. มีระบบการกระจายอานาจในการตัดสินใจ

สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีการมอบหมายภารกิจเพื่อให้บุคลากรได้
แสดงออกและกล้าตัดสินใจ

2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผูน้ าให้กับข้าราชการ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ า 1. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ า
ให้กับข้าราชการ
ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา 2. ร้อยละของผู้ผา่ นการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
ผูน้ า

