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รายงานผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. บทนา
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญต่อองค์กร เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัย
สาคัญต่อความสาเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร และมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่
เป้าหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชน จึงต้องมีการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่ดีมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โดยยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงานและหลักคุณธรรม รวมทั้งมีการวางแผนทรัพยากร
บุคคลเพื่อให้มีกาลังคน ประเภท ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับทิศทางขององค์กร และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงกาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการดาเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
ให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย”
พันธกิจ
1. กาหนดโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจ
นโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร
2. กาหนดสมรรถนะด้านการสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้งและการเลื่อน ตาแหน่งให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กร
3. จัดทาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
สามารถวัดและประเมินความรู้ ความสามารถ การปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างแท้จริง
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตาแหน่ง โดยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
5. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการปลูก ฝัง จิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดาเนินชีวิต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป
6. กาหนดกรอบอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่และตอบสนองต่อภารกิจงาน
ขององค์กรสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้เ กิดผลสัมฤทธิ์
7. วางแผนความต้องการกาลังคนในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยสารวจจานวนอัตรากาลังที่มีอยู่
ในปัจจุบันและอัตรากาลังที่ต้องการเพิ่มหรืออัตรากาลังที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ
หรือครบสัญญาจ้างในแต่ละปี เพื่อการสรรหาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากร
8. ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ สามารถสร้างสรรค์
ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
9. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรและเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ในองค์กร สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์

-2เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตามภารกิจ
นโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร
2. มีการกาหนดสมรรถนะด้านการสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้งและการเลื่อน ตาแหน่งให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กร
3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร สามารถ
วัดและประเมินความรู้ ความสามารถ การปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างแท้จริง
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตาแหน่ง โดยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
5. บุคลากรได้รับการปลูกฝังจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดาเนินชีวิตยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป
6. มีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ และตอบสนองต่อภารกิจงานขององค์กร
สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้เ กิดผลสัมฤทธิ์
7. มีระบบการบริหารอัตรากาลังที่สามารถ ตอบสนองจานวนบุคลากรในส่วนที่ขาดและเกินได้ทัน
ต่อความต้องการในแต่ละช่วงเวลา โดยสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และมีการวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่มีความสามารถได้เติบโตในระดับที่สูงขึ้น
8. มีการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้
ในองค์กร สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ร่วมกัน และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ฃ
การวิเคราะห์ศักยภาพ SWOT Analysis
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม มีความสามัคคี
2. มีจิตสาธารณะและเต็มใจบริการ
3. บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายในองค์กร
4. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. มีบุคลากรรุ่นใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
6. มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
7. ขอบเขตงานและภารกิจงานมีความชัดเจน
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ
2. บุคลากรไม่สามารถทางานแทนกันได้
3. บุคลากรขาดทักษะในการทางาน
4. ขาดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

-3โอกาส (Opportunity)
1. องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
2. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
4. ส่วนราชการภายในให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
อุปสรรค (Threats)
ประกาศหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหาร
เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร
2. มีการกาหนดสมรรถนะด้านการสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง และการเลื่อนตาแหน่งให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กร
กลยุทธ์
1. กาหนดโครงสร้างส่วนราชการและจัดระบบงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจอานาจ
หน้าที่ขององค์กร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่ง
2. กาหนดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้งและการเลื่อน
ตาแหน่ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตาแหน่งและสอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์
1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภ าพ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
สามารถวัดและประเมินความรู้ ความสามารถ การปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างแท้จริง
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตาแหน่ง โดยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
3. บุคลากรได้รับการปลูกฝังจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดาเนินชีวิตยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป
กลยุทธ์
1. จัดทาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์กรและเป็นไป
ตามแบบประเมินตามที่ ก.จ. กาหนด โดยคานึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด
3. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท รวมทั้งเสริมสร้าง
วินัยและป้องกันการกระทาผิด โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรมีวินัยในตนเองเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการกระทาผิดวินัยในองค์กร
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เป้าประสงค์
1. มีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่และตอบสนองต่อภารกิจงานขององค์กร
สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้เ กิดผลสัมฤทธิ์
2. มีระบบการบริหารอัตรากาลังที่สามารถตอบสนองจานวนบุคลากรในส่วนที่ขาดและเกินได้ทัน
ต่อความต้องการในแต่ละช่วงเวลา โดยสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และมีการวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่มีความสามารถได้เติบโตในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ์
1. วางแผนการใช้อัตรากาลังและกาหนดกรอบอัตรากาลังของส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจ
และปริมาณงานขององค์กร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์
ขององค์กรไปสู่เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด
2. วางแผนความต้องการกาลังคนในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยสารวจจานวนอัตรากาลังที่มีอยู่
ในปัจจุบันและอัตรากาลังที่ต้องการเพิ่มหรืออัตรากาลั งที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ
หรือครบสัญญาจ้างในแต่ละปี เพื่อการสรรหาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
เป้าประสงค์
1. มีการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ สามารถสร้างสรรค์
ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้
ในองค์กร สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อให้ บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ภายในองค์กร โดยนาหลักการจัดการความรู้ (KM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาความรู้
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้และนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงความรู้และศึกษาเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลโดยประเมินความสาเร็จจากการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ที่กาหนดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-54. การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดาเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรจึงจาเป็นที่จะต้องได้รับ
การพัฒ นาตลอดเวลา เพื่อให้มีค วามคิด ริเ ริ่ม สามารถสร้างสรรค์ ผ ลงานและนวัตกรรมเพื่อ พัฒ นาองค์ก ร
ให้มีขีด สมรรถนะสูงและทันสมัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการนาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะ
เป็นการนาเอาความรูค้ วามสามารถ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่ว มงานเพื่อให้ส ามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร และกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทารายงานผลการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. ด้านโครงสร้างการบริหาร มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม
สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ให้เ กิด ผลสัม ฤทธิ์ต่อ ภารกิจ ของ
องค์กร

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
กาหนดโครงสร้า งส่ว นราชการและ ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้า ง
จัดระบบงานให้สอดคล้องและเหมาะสม ส่ ว นราชการให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กั บ ภารกิ จ อานาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ร ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์กร
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่ง

ฃ

ตัวชี้วัด
โครงสร้า งส่ว นราชการตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี เหมาะสมกับภารกิจ
ขององค์ ก ร สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ที่อ ยู่ใ นอานาจหน้า ที่
ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และเกิด
ประสิทธิผล

ผลการดาเนินงาน
อบจ.ภู เ ก็ ต ได้ กาหนดโครงสร้ า ง
ส่วนราชการเพื่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจอานาจหน้า ที่ภ ายใต้อานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 โดยแบ่งออกเป็น 11
ส่วนราชการ และ 1 หน่วย ดังนี้
๑. สานักปลัด อบจ.
2. กองกิจการสภา อบจ.
๓. กองแผนและงบประมาณ
๔. กองคลัง
๕. สานักการช่าง
6. กองสาธารณสุข
7. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. กองกิจการขนส่ง
9. กองพัสดุและทรัพย์สิน
10. กองการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๑. กองการเจ้าหน้าที่
๑๒. หน่วยตรวจสอบภายใน
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เป้าประสงค์
มีการกาหนดสมรรถนะด้านการสรรหา
การคัดเลือก การแต่งตั้งและการเลื่อน
ตาแหน่งให้สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร

กลยุทธ์
กาหนดสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
บุค คลด้า นการสรรหา การคัด เลือ ก
การแต่ง ตั ้ง และการเลื ่อ นต าแหน่ง
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาคัดเลือก
บุค คลให้เ หมาะสมกับ ตาแหน่ง และ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

แผนงาน/โครงการ
จัดทาสมรรถนะเพื่อใช้ประกอบการ
สรรหา การคัด เลือ ก การแต่ง ตั้ง
และการเลื่อ นตาแหน่ง การเลื่อ น
ขั้นเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็ จ ของการจั ด ทาสมรรถนะ
ประกอบการสรรหา การคัด เลือ ก
การการเลื่อนและแต่งตั้ง การเลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ นและการพั ฒ นาบุ ค ลากร

ผลการดาเนินงาน
อบจ.ภู เ ก็ ต ได้ มี ก ารจั ด ทาสมรรถนะ
เพื่อใช้ประกอบการสรรหา การคัดเลือก
การเลื่อนและแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและพัฒนา
บุคลากรให้เหมาะสมกับ ตาแหน่ง และ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์ก ร
เช่น การคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่ ว ไป นอกจากจะพิ จ ารณา
ตรวจสอบคุณ สมบัติ และผลงานแล้ว
ยังกาหนดสมรรถนะประกอบการคัดเลือก
โดยกาหนดเป็นสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจาสายงานของแต่ละตาแหน่ง ความรู้
ที่จาเป็นประจาสายงาน และความรอบรู้
ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ บุคลิกภาพ
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เป้าประสงค์
2. ด้านประสิทธิภาพของ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรบุคคล
ที่มีป ระสิท ธิภ าพ สอดคล้อ งกับ
เป้า หมายขององค์กร สามารถวัด
และประเมินความรู้ ความสามารถ
การปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่าง
แท้จริง

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตาแหน่ง
โดยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
และทัก ษะในการปฏิบัติง านให้
สามารถสร้า งสรรค์ผ ลงานและ
นวัต กรรมเพื่อ พัฒ นาองค์ก รให้มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

กลยุทธ์
จัดทาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์กร
และเป็นไปตามแบบประเมินตามที่ ก.จ.
กาหนด โดยคานึงถึงระบบการบริหาร
ผลงานที่เ ชื่อ มโยงผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับ
องค์กร

แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสาเร็จของการจัด ทาระบบ
ให้ชัดเจนมีห ลัก ฐาน ประกอบด้ว ย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติก รรม ของบุคลากร
การปฏิบัติราชการ

ผลการดาเนินงาน
อบจ.ภู เก็ต ก าหนดการประเมิ นผล
การปฏิบ ัติง านข้า ราชการ อบจ.
ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจา
และพนัก งานจ้า ง ประกอบด้ว ย
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติ กรรม
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งจัดทา
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
และการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของงาน
เพื ่อ ใช้ป ระกอบการประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการ

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกตาแหน่งได้รับ จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรครอบคลุม ผลสาเร็จของการจัดทาแผนการ
การพัฒ นาศัก ยภาพอย่า งน้อ ยปีล ะ ทุกตาแหน่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาบุคลากร โดยทุกตาแหน่ง
1 ครั้ง เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถใน และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ต้องได้รับการพัฒนา
การปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่ม สามารถ
สร้า งสรรค์ ผ ลงานและนวัต กรรมใน
การพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
สูงสุด

อบจ.ภู เ ก็ ต ได้ จั ด ทาแผนพั ฒ นา
ข้าราชการ อบจ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะ
ในการทางานให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ อบจ.ภูเก็ต ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดเป้าหมาย
การพัฒ นาให้บุค ลากรเข้า รับ การ
อบรมตามหลักสูตรที่ ก.จ. กาหนด
หรื อ หลั ก สู ต รตามความจาเป็น ที่
อบจ.ภูเ ก็ต เห็น ว่า เหมาะสม โดย
ทุก ตาแหน่ง ต้อ งได้รับ การพัฒ นา
อย่า งน้อ ย 1 หลัก สูต ร/ปี ในรอบ
ระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพัฒนา
ข้าราชการ อบจ.
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรได้รับการปลูกฝังจิตสานึก
การเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ
ยึดมั่น ในระบบคุณธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ดาเนินชีวิตยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง สร้า ง
ความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป

ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคล
บาท รวมทั้งเสริม สร้า งวิน ัย และ
ป้องกันการกระทาผิด โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
บุคลากรมีวินัยในตนเองเสริม สร้า ง
คุณ ธรรมจริย ธรรมและป้อ งกัน
การกระทาผิดวินัยในองค์กร

แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
จัด ส่งบุค ลากรเข้า รับ การฝึก อบรม ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ตามสายงาน
ฝึกอบรมความรู้ในสายงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ตามสายงานและภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคานึงถึงความคุ้มค่า
และประโยชน์ต่อ องค์ก รเป็น สาคัญ รวมทั้ง
โครงการฝึกอบรมที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ดาเนินการ
จัดฝึกอบรมเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ
92.08 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร
จัด ทาแผนการเสริม สร้า งคุณ ธรรม ผลสาเร็จของการดาเนินการตาม อบจ.ภูเก็ต ได้ดาเนินโครงการเพื่อ เสริมสร้าง
จริยธรรม เพื่อแนวทางในการพัฒนา แผนการเสริม สร้า งคุณ ธรรม คุณ ธรรมจริย ธรรมในการปฏิบัติง านให้กับ
บุคลากรให้ป ระพฤติป ฏิบัติต นเพื่อ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
บุคลากร จานวน 5 โครงการ ดังนี้
เป็นข้าราชการที่ ดี
1. โครงการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
ข้าราชการ ลูก จ้า งประจา และพนัก งานจ้า ง
จัดทาโครงการ/กิจกรรมด้านมาตรฐาน ผลสาเร็จของการจัดโครงการ/ อบจ.ภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คุณธรรมจริย ธรรม เพื่อ เสริม สร้า ง กิจกรรม ด้านมาตรฐานคุณธรรม 2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกัน
จิ ต สานึ ก การเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี มี จริยธรรม
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
คุณธรรมจริยธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. โครงการวันครู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3. ด้านอัตรากาลังและ
การบริหารอัตรากาลัง

เป้าประสงค์
มีอัตรากาลังที่เ หมาะสมกับ ภารกิจ
อานาจหน้าที่และตอบสนองต่อภารกิจ
งานขององค์ก รสามารถขับ เคลื่อ น
การดาเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์
วางแผนการใช้อัตรากาลังและกาหนด
กรอบอัต รากาลังของส่วนราชการ
ให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ
งานขององค์ ก ร เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อน การดาเนินงานตามภารกิจ
นโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ไปสู่เป้าหมายและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนสูงสุด

แผนงานโครงการ
จัด ทาแผนอัต รากาลัง 3 ปี ให้
สอดคล้อ งเหมาะสมกับ ภารกิจ
อานาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ร และ
เป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง
การสรรหาตาแหน่ง และการใช้
ตาแหน่ง

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จของการจัดทาแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี โดยกาหนดกรอบ
อัตรากาลังให้สอดคล้องเหมาะสม
กับภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์กร

ผลการดาเนินงาน
อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2563 โดยกาหนดกรอบอัต รากาลัง
จานวนทั้งสิ้น 1,204 อัตรา ตามภารกิจ
และปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจสาเร็จ
ลุ ล่ ว งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรและประชาชน

มีระบบการบริหารอัตรากาลังที่สามารถ
ตอบสนองจานวนบุคลากรในส่วนที่
ขาดและเกินได้ทันต่อความต้องการ
ในแต่ละช่วงเวลา โดยสอดคล้องกั บ
ภารกิจขององค์กร และมีการวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรที่มีความสามารถ
ได้เติบโตในระดับที่สูงขึ้น

วางแผนความต้องการกาลังคนใน
ระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยสารวจจานวน
อัต รากาลัง ที่มีอ ยู่ใ นปัจ จุบัน และ
อัตรากาลังที่ต้ องการเพิ่มหรื ออั ตรา
กาลังที่คาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจาก
การเกษีย ณอายุร าชการหรือ ครบ
สัญญาจ้างในแต่ละปี เพื่อการสรรหา
และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และ
วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุค ลากร

ทบทวนแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดย
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
ในระยะ 3 ปี ข้างหน้า เพื่อการสรรหา
การพัฒ นาและการใช้ตาแหน่ง
อย่างเหมาะสม

ผลสาเร็จของปรับปรุงแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ให้ ส อดคล้อ งและ
เหมาะสมกับกาลังคนที่ต้องการ
เพิ่มหรืออัตรากาลังที่คาดว่าจะ
สูญเสียในแต่ละปี

อบจ.ภูเก็ต ได้ประกาศปรับปรุงแผนอัตรา
3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2563 โดยกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ในส่วนของสานักการช่าง กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน และโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับภารกิจ ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ของส่วนราชการ รวมทั้งมีการจัดทา
แผนความก้า วหน้า ในสายอาชีพของ
แต่ละสายงานเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้บุคลากร
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เป้าประสงค์
4. ด้า นการสร้า งและ มีการจัดการความรู้ในองค์กรอย่าง
พัฒนาระบบการบริหาร เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
จัดการองค์ความรู้
ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์
สามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานและ
นวัต กรรมเพื่อ พัฒ นาองค์ก รและ
นาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์
ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
เพื่อ ให้บุค ลากรมีก ารแลกเปลี่ย น
ความรู้ แ ละถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
ภายในองค์กร โดยนาหลักการจัดการ
ความรู้ (KM) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้ า งและพั ฒ นาความรู้
รวบรวมองค์ค วามรู้ที่มีอ ยู่ใ นส่ว น
ราชการมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้และนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
จัดทาแผนการจัด การความรู้ (KM) ผลสาเร็จของการจัดทา
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้ แผนการจัด การความรู้
ที่มีอ ยู่ใ นส่ว นราชการมาพัฒ นาให้ (KM)
เป็นระบบ
จั ด ทาคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ ให้
บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้และนาความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้
(KM) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2563 โดยความเห็นชอบของคณะทางาน
การจัด การความรู้ใ นการประชุม ครั้ง ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
ผลสาเร็จของการจัดทา และในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ 2562 ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ (Work Manual) ที่มีเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน
ถ่ า ยทอดความรู้
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้
บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ และนาความรู้
ไปใช้ใ นการปฏิบัติงานได้อ ย่า งถูก ต้อ ง
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 8 องค์ความรู้
อบจ.ภูเก็ต ได้ เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 3 ช่องทาง
1. เว็บไซต์ อบจ.ภูเก็ตwww.phuketcity.org
2. จัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
แจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัด
3. บอร์ด KM อบจ.ภูเก็ต
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เป้าประสงค์
มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
สนั บ สนุ น การเรียนรู้ของบุคลากร
และเป็น แหล่งรวบรวมความรู้ใ น
องค์กร สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้แ ละประสบการณ์ร่ว มกัน
และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมต่อสถานการณ์

กลยุทธ์
จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ใน
องค์ก ร เพื่อ ให้บุค ลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้แ ละศึก ษาเรีย นรู้ไ ด้
อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อ พัฒ นา
ตนเองและพัฒ นางานได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ

แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
จัดทาเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ ผลสาเร็จ ของการจัด ท า
องค์กรเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ เว็บไซต์การจัดการความรู้
สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยและสะดวก ขององค์กร
เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้แ ละ
นามาความรู้ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติงานได้อ ย่า งถูก ต้อ ง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์

ผลการดาเนินงาน
อบจ.ภู เ ก็ ต ได้ จ ั ด ให้ ม ี ส ารสนเทศ
เพื ่ อ เป็ น แหล่ ง รวบรวมองค์ ค วามรู้
ทาง www.phuketcity.org บุ ค ลากร
สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ยและสะดวก
เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนา
ความรู้ ค วามสามารถ สร้า งวิสัย ทัศ น์
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และนาความรู้มา
ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์

-135. ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดภูเก็ต มีโ ครงสร้างการ
บริหารงาน ระบบงาน และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความคิด ริเริ่มสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

