บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ โทร. ๐-๗๖21-0104
.
ที่ ภก ๕๑012/
.วันที่
กันยายน 2561
.
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
.
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
1. เรื่องเดิม
ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ไดประกาศใชแผนกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
โดยความเห็นชอบของ คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เพื่อเปนกรอบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
อบจ.ภูเก็ต ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตวิสัยทัศน
“มุงพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรใหมีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย” จํานวน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
(เอกสาร 1)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางการบริหาร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู
2. ขอเท็จจริง
กองการเจาหนาที่ไดจัดทํารายงานผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว
(เอกสาร 2)
3. ขอเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวทิพวรรณ คงศาลา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองการเจาหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Administrative Organization

รายงานผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. บทนํา
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญตอองคกร เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนปจจัย
สําคัญตอความสําเร็จและความกาวหนาขององคกร และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรไปสู
เปาหมายและสนองตอบความตองการของประชาชน จึงตองมีการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่ดีมีความคลองตัว ยืดหยุน โดยยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงานและหลักคุณธรรม รวมทั้งมีการวางแผนทรัพยากร
บุคคลเพื่อใหมีกําลังคน ประเภท ทักษะ และสมรรถนะที่ตองการในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับทิศทางขององคกร และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตจึงกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางการดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกร
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย”
พันธกิจ
1. กําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ
นโยบายและยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร
2. กําหนดสมรรถนะดานการสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้งและการเลื่อน ตําแหนงใหสอดคลอง
กับความตองการขององคกร
3. จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมายขององคกร
สามารถวัดและประเมินความรู ความสามารถ การปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางแทจริง
4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตําแหนง โดยเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานใหสามารถสรางสรรคผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
5. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกการเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ดําเนินชีวิต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางความนาเชื่อถือและเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคคลทั่วไป
6. กําหนดกรอบอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่และตอบสนองตอภารกิจงาน
ขององคกรสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
7. วางแผนความตองการกําลังคนในระยะ 3 ปขางหนา โดยสํารวจจํานวนอัตรากําลังที่มีอยู
ในปจจุบันและอัตรากําลังที่ตองการเพิ่มหรืออัตรากําลังที่คาดวาจะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ
หรือครบสัญญาจางในแตละป เพื่อการสรรหาและใชประโยชนอยางเหมาะสม และวางแผนความกาวหนา
ในสายอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากร
8. สงเสริมการจัดการความรูในองคกรอยางเปนระบบ เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ
ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ สามารถสรางสรรค
ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรและนําองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
9. จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูของบุคลากรและเปนแหลงรวบรวม
ความรูในองคกร สามารถเขาถึงไดงายและสะดวก เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับรูขอมูลขาวสาร เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณรวมกัน และนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและ
เหมาะสมตอสถานการณ

-2เปาประสงค
1. มีโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามภารกิจ
นโยบายและยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร
2. มีการกําหนดสมรรถนะดานการสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้งและการเลื่อน ตําแหนงใหสอดคลอง
กับความตองการขององคกร
3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมายขององคกร สามารถ
วัดและประเมินความรู ความสามารถ การปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางแทจริง
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตําแหนง โดยเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหสามารถสรางสรรคผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
5. บุคลากรไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกการเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ดําเนินชีวิตยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางความนาเชื่อถือและเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคคลทั่วไป
6. มีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่และตอบสนองตอภารกิจงานขององคกร
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
7. มีระบบการบริหารอัตรากําลังที่สามารถ ตอบสนองจํานวนบุคลากรในสวนที่ขาดและเกินไดทัน
ตอความตองการในแตละชวงเวลา โดยสอดคลองกับภารกิจขององคกร และมีการวางแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากรที่มีความสามารถไดเติบโตในระดับที่สูงขึ้น
8. มีการจัดการความรูในองคกรอยางเปนระบบ เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ
ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ สามารถสรางสรรคผลงาน
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรและนําองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูของบุคลากรและเปนแหลงรวบรวมความรู
ในองคกร สามารถเขาถึงไดงายและสะดวก เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับรูขอมูลขาวสาร เกิดการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณรวมกัน และนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
ตอสถานการณฃ
การวิเคราะหศักยภาพ SWOT Analysis
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตดวยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี
2. มีจิตสาธารณะและเต็มใจบริการ
3. บุคลากรมีความเปนกันเองสมานฉันทภายในองคกร
4. รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. มีบุคลากรรุนใหมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
6. มีเครื่องมืออุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
7. ขอบเขตงานและภารกิจงานมีความชัดเจน
จุดออน (Weakness)
1. ขาดฐานขอมูลเปนที่ยอมรับนาเชื่อถือ
2. บุคลากรไมสามารถทํางานแทนกันได
3. บุคลากรขาดทักษะในการทํางาน
4. ขาดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร

-3โอกาส (Opportunity)
1. องคกรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา การฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
2. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่
4. สวนราชการภายในใหความรวมมือเปนอยางดี
อุปสรรค (Threats)
ประกาศหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาดานโครงสรางการบริหาร
เปาประสงค
1. มีโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ นโยบาย
และยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร
2. มีการกําหนดสมรรถนะดานการสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง และการเลื่อนตําแหนงใหสอดคลอง
กับความตองการขององคกร
กลยุทธ
1. กําหนดโครงสรางสวนราชการและจัดระบบงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจอํานาจ
หนาที่ขององคกร และเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนง
2. กําหนดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลดานการสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้งและการเลื่อน
ตําแหนง เพื่อเปนเครื่องมือในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาดานประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
เปาประสงค
1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภ าพ สอดคลองกับเปาหมายขององคกร
สามารถวัดและประเมินความรู ความสามารถ การปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางแทจริง
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตําแหนง โดยเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหสามารถสรางสรรคผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
3. บุคลากรไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกการเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ดําเนินชีวิตยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางความนาเชื่อถือและเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคคลทั่วไป
กลยุทธ
1. จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับลักษณะงานขององคกรและเปนไป
ตามแบบประเมินตามที่ ก.จ. กําหนด โดยคํานึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคกร
2. สงเสริมใหบุคลากรทุกตําแหนงไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่ม สามารถสรางสรรคผลงานและนวัตกรรมในการพัฒนาองคกร
ไปสูเปาหมายและตอบสนองความตองการของประชาชนสูงสุด
3. สงเสริมการเรียนรูหลักการปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท รวมทั้งเสริมสราง
วินัยและปองกันการกระทําผิด โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบุคลากรมีวินัยในตนเองเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและปองกันการกระทําผิดวินัยในองคกร
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เปาประสงค
1. มีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่และตอบสนองตอภารกิจงานขององคกร
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
2. มีระบบการบริหารอัตรากําลังที่สามารถตอบสนองจํานวนบุคลากรในสวนที่ขาดและเกินไดทัน
ตอความตองการในแตละชวงเวลา โดยสอดคลองกับภารกิจขององคกร และมีการวางแผนความกาวหนา
ในสายอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากรที่มีความสามารถไดเติบโตในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ
1. วางแผนการใชอัตรากําลังและกําหนดกรอบอัตรากําลังของสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกิจ
และปริมาณงานขององคกร เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร
ขององคกรไปสูเปาหมายและตอบสนองความตองการของประชาชนสูงสุด
2. วางแผนความตองการกําลังคนในระยะ 3 ปขางหนา โดยสํารวจจํานวนอัตรากําลังที่มีอยู
ในปจจุบันและอัตรากําลังที่ตองการเพิ่มหรืออัตรากําลังที่คาดวาจะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ
หรือครบสัญญาจางในแตละป เพื่อการสรรหาและใชประโยชนอยางเหมาะสม และวางแผนความกาวหนา
ในสายอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู
เปาประสงค
1. มีการจัดการความรูในองคกรอยางเปนระบบ เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ
ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ สามารถสรางสรรค
ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรและนําองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูของบุคลากรและเปนแหลงรวบรวมความรู
ในองคกร สามารถเขาถึงไดงายและสะดวก เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับรู ขอมูลขาวสาร เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณรวมกัน และนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและ
เหมาะสมตอสถานการณ
กลยุทธ
1. สงเสริมการจัดการความรูในองคกร เพื่อใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรูและถายทอด
องคความรูภายในองคกร โดยนําหลักการจัดการความรู (KM) มาใชเปนเครื่องมือในการสรางและพัฒนาความรู
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรไดศึกษาเรียนรู พัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรูและนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนแหลงรวบรวมองคความรูในองคกร เพื่อใหบุคลากร
สามารถเขาถึงความรูและศึกษาเรียนรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร
การติดตามและประเมินผลโดยประเมินความสําเร็จจากการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ที่กําหนดตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-54. การดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหมีโครงสรางการบริหารงาน ระบบงาน และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเปนองคประกอบสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกรจึงจําเปนที่จะตองไดรับ
การพัฒนาตลอดเวลา เพื่อใหมีความคิดริเ ริ่มสามารถสรางสรรคผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคก ร
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใชไมวาจะ
เปนการนําเอาความรูค วามสามารถ กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดและสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเองและเพื่อนรวมงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคกร และกองการเจาหนาที่ไดจัดทํารายงานผลการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
1. ดานโครงสรางการบริหาร มีโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสม
สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร
ใหเ กิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
องคกร

กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
กําหนดโครงสรา งสวนราชการและ ทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
จัดระบบงานใหสอดคลองและเหมาะสม ส วนราชการให ส อดคล อ งกั บ
กั บภารกิ จอํานาจหน าที่ ขององค ก ร ภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกร
และเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนด
โครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนง

ฃ

ตัวชี้วัด
โครงสรางสวนราชการตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป เหมาะสมกับภารกิจ
ขององค ก ร สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภ าพ และเกิด
ประสิทธิผล

ผลการดําเนินงาน
อบจ.ภู เ ก็ ต ได กํา หนดโครงสร า ง
สวนราชการเพื่อการดําเนินงานตาม
ภารกิจอํานาจหนาที่ภ ายใตอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
และทีแ่ กไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 โดยแบงออกเปน 11
สวนราชการ และ 1 หนวย ดังนี้
๑. สํานักปลัด อบจ.
2. กองกิจการสภา อบจ.
๓. กองแผนและงบประมาณ
๔. กองคลัง
๕. กองชาง
6. กองสาธารณสุข
7. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. กองกิจการขนสง
9. กองพัสดุและทรัพยสิน
10. กองการทองเที่ยวและกีฬา
๑๑. กองการเจาหนาที่
๑๒. หนวยตรวจสอบภายใน
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เปาประสงค
มีการกําหนดสมรรถนะดานการสรรหา
การคัดเลือก การแตงตั้งและการเลื่อน
ตําแหนงใหสอดคลองกับความตองการ
ขององคกร

กลยุทธ
กําหนดสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
บุค คลดานการสรรหา การคัด เลือ ก
การแตงตั ้ง และการเลื ่อ นตํ า แหนง
เพื่อเปนเครื่องมือในการพิจารณาคัดเลือก
บุค คลใหเ หมาะสมกับตําแหนงและ
สอดคลองกับความตองการขององคกร

แผนงาน/โครงการ
จัดทําสมรรถนะเพื่อใชประกอบการ
สรรหา การคัด เลือ ก การแตงตั้ง
และการเลื่อนตําแหนง การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของการจั ดทําสมรรถนะ
ประกอบการสรรหา การคัดเลือ ก
การการเลื่อนและแตงตั้ง การเลื่อนขั้น
เงิ นเดื อนและการพั ฒนาบุ คลากร

ผลการดําเนินงาน
อบจ.ภู เ ก็ ต ได มี ก ารจั ด ทํา สมรรถนะ
เพื่อใชประกอบการสรรหา การคัดเลือก
การเลื่อนและแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและพัฒนา
บุคลากรใหเหมาะสมกับ ตําแหนงและ
สอดคลองกับความตองการขององคก ร
เชน การคัดเลือกขาราชการ อบจ. เพื่อ
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่ วไป นอกจากจะพิ จารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงานแลว
ยังกําหนดสมรรถนะประกอบการคัดเลือก
โดยกําหนดเปนสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจําสายงานของแตละตําแหนง ความรู
ที่จําเปนประจําสายงาน และความรอบรู
ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ บุคลิกภาพ
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เปาประสงค
2. ดานประสิทธิภาพของ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิท ธิภ าพ สอดคลอ งกับ
เปาหมายขององคกร สามารถวัด
และประเมินความรู ความสามารถ
การปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยาง
แทจริง

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตําแหนง
โดยเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
และทัก ษะในการปฏิบัติง านให
สามารถสรา งสรรคผลงานและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรใหมี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

กลยุทธ
จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับลักษณะงานขององคกร
และเปนไปตามแบบประเมินตามที่ ก.จ.
กําหนด โดยคํานึงถึงระบบการบริหาร
ผลงานที่เ ชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงานระดับ
องคกร

แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จของการจัดทําระบบ
ใหชัดเจนมีหลักฐาน ประกอบดวย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม ของบุคลากร
การปฏิบัติราชการ

ผลการดําเนินงาน
อบจ.ภู เก็ต กํ าหนดการประเมิ นผล
การปฏิบัติง านขา ราชการ อบจ.
ขาราชการครู อบจ. ลูกจางประจํา
และพนัก งานจา ง ประกอบดวย
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติ กรรม
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งจัดทํา
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
และการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของงาน
เพื ่อ ใชป ระกอบการประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการ

สงเสริมใหบุคลากรทุกตําแหนงไดรับ จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรครอบคลุม ผลสําเร็จของการจัดทําแผนการ
การพัฒ นาศัก ยภาพอยา งนอ ยปล ะ ทุกตําแหนง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ พัฒนาบุคลากร โดยทุกตําแหนง
1 ครั้ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตองไดรับการพัฒนา
การปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่ม สามารถ
สรางสรรคผลงานและนวัตกรรมใน
การพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
สูงสุด

อบจ.ภู เ ก็ ต ได จั ด ทํา แผนพั ฒ นา
ขาราชการ อบจ. เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะ
ในการทํางานใหสามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ อบจ.ภูเก็ต ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาใหบุค ลากรเขารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่ ก.จ. กําหนด
หรื อ หลั ก สู ต รตามความจําเปน ที่
อบจ.ภูเ ก็ต เห็นวาเหมาะสม โดย
ทุก ตํา แหนงตอ งไดรับ การพัฒ นา
อยางนอย 1 หลักสูตร/ป ในรอบ
ระยะเวลา 3 ป ของแผนการพัฒนา
ขาราชการ อบจ.
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เปาประสงค

กลยุทธ

บุคลากรไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก
การเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได ดําเนินชีวิตยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สราง
ความนาเชื่อถือและเปนแบบอยาง
ที่ดีใหแกบุคคลทั่วไป

สงเสริมการเรียนรูหลักการปฏิบัติตน
เปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคล
บาท รวมทั้งเสริมสรางวินัยและ
ปองกันการกระทําผิด โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให
บุคลากรมีวินัยในตนเองเสริมสราง
คุณธรรมจริย ธรรมและปอ งกัน
การกระทําผิดวินัยในองคกร

แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม รอยละของบุคลากรที่เขารับการ อบจ.ภูเก็ต ไดจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
ตามสายงาน
ฝกอบรมความรูในสายงาน
กับหนวยงานตางๆ ตามสายงานและภารกิจ
หนาที่ความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความคุมคา
และประโยชนตอ องคก รเปนสําคัญ รวมทั้ง
โครงการฝกอบรมที่ อบจ.ภูเก็ต ไดดําเนินการ
จัดฝกอบรมเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ
91.24 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดในองคกร
จัดทําแผนการเสริมสรางคุณธรรม ผลสําเร็จของการดําเนินการตาม อบจ.ภูเก็ต ไดดําเนินโครงการเพื่อเสริมสราง
จริยธรรม เพื่อแนวทางในการพัฒนา แผนการเสริม สรางคุณธรรม คุณธรรมจริย ธรรมในการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรใหประพฤติปฏิบัติตนเพื่อ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
บุคลากร จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
เปนขาราชการที่ดี
1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดทําโครงการ/กิจกรรมดานมาตรฐาน ผลสําเร็จของการจัดโครงการ/ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายปองกัน
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสราง กิจกรรม ดานมาตรฐานคุณธรรม และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ชอบ
จิ ต สํา นึ ก การเป น ข า ราชการที่ ดี มี จริยธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คุณธรรมจริยธรรม
3. โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
4. โครงการวันครู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. โครงการปฐมนิเทศขาราชการและพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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3. ดานอัตรากําลังและ
การบริหารอัตรากําลัง

เปาประสงค
มีอัตรากําลังที่เ หมาะสมกับภารกิจ
อํานาจหนาที่และตอบสนองตอภารกิจ
งานขององคก รสามารถขับเคลื่อ น
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกร
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ
วางแผนการใชอัตรากําลังและกําหนด
กรอบอัตรากําลังของสวนราชการ
ใหเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ
งานขององค ก ร เพื่ อ ให ส ามารถ
ขับเคลื่อน การดําเนินงานตามภารกิจ
นโยบาย และยุทธศาสตรขององคกร
ไปสูเปาหมายและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนสูงสุด

แผนงานโครงการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ให
สอดคลอ งเหมาะสมกับภารกิจ
อํา นาจหน า ที่ ขององค ก ร และ
เปนกรอบในการกําหนดตําแหนง
การสรรหาตําแหนงและการใช
ตําแหนง

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของการจัดทําแผนอัตรา
กํา ลัง 3 ป โดยกําหนดกรอบ
อัตรากําลังใหสอดคลองเหมาะสม
กับภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกร

ผลการดําเนินงาน
อบจ.ภูเก็ต ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 2563 โดยกําหนดกรอบอัต รากําลัง
จํานวนทั้งสิ้น 1,101 อัตรา ตามภารกิจ
และปริมาณงานของแตละสวนราชการ
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจสําเร็จ
ลุ ล วงได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผล เพื่อประโยชนสูงสุดตอ
องคกรและประชาชน

มีระบบการบริหารอัตรากําลังที่สามารถ
ตอบสนองจํานวนบุคลากรในสวนที่
ขาดและเกินไดทันตอความตองการ
ในแตละชวงเวลา โดยสอดคลองกั บ
ภารกิจขององคกร และมีการวางแผน
ความกาวหนาในสายอาชีพเพื่อเตรียม
ความพรอมใหบุคลากรที่มีความสามารถ
ไดเติบโตในระดับที่สูงขึ้น

วางแผนความตองการกําลังคนใน
ระยะ 3 ปขางหนา โดยสํารวจจํานวน
อัต รากํา ลังที่มีอ ยูในปจจุบัน และ
อัตรากําลังที่ตองการเพิ่มหรืออั ตรา
กําลังที่คาดวาจะสูญเสีย เนื่องจาก
การเกษีย ณอายุราชการหรือครบ
สัญญาจางในแตละป เพื่อการสรรหา
และใชประโยชนอยางเหมาะสม และ
วางแผนความกาวหนาในสายอาชีพ
เพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากร

ทบทวนแผนอัตรากําลัง 3 ป โดย
วิเคราะหความตองการกําลังคน
ในระยะ 3 ป ขางหนา เพื่อการสรรหา
การพัฒ นาและการใชตําแหนง
อยางเหมาะสม

ผลสําเร็จของปรับปรุงแผนอัตรา
กํา ลัง 3 ป ใหส อดคลอ งและ
เหมาะสมกับกําลังคนที่ตองการ
เพิ่มหรืออัตรากําลังที่คาดวาจะ
สูญเสียในแตละป

อบจ.ภูเก็ต ไดประกาศปรับปรุงแผนอัตรา
3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2563 โดยกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม
ในส วนของกองสาธารณสุ ข และ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับภารกิจ ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ของสวนราชการ รวมทั้งมีการจัดทํา
แผนความกาวหนาในสายอาชีพของ
แตละสายงานเพื่อเตรียมความพรอม
ใหบุคลากร
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เปาประสงค
4. ดา นการสรา งและ มีการจัดการความรูในองคกรอยาง
พัฒนาระบบการบริหาร เปนระบบ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
จัดการองคความรู
ความรู ความสามารถ ของบุคลากร
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ
สามารถสร า งสรรค ผ ลงานและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรและ
นําองคกรไปสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรูอยางตอเนื่อง

กลยุทธ
สงเสริมการจัดการความรูในองคกร
เพื่อใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
ความรู และถ า ยทอดองค ค วามรู
ภายในองคกร โดยนําหลักการจัดการ
ความรู (KM) มาใชเปนเครื่องมือ
ในการสร า งและพั ฒ นาความรู
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวน
ราชการมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อให
บุคลากรไดศึกษาเรียนรู พัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรแู ละนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
จัดทําแผนการจัดการความรู (KM) ผลสําเร็จของการจัดทํา
เปนเครื่องมือในการรวบรวมองคความรู แผนการจัดการความรู
ที่มีอ ยูในสวนราชการมาพัฒนาให (KM)
เปนระบบ
จั ด ทํา คู มือ การปฏิ บัติ งานเพื่ อ เป น
เครื่องมือในการถายทอดความรู ให
บุคลากรไดศึกษาเรียนรูและนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน
อบจ.ภูเก็ต ไดจัดทําแผนการจัดการความรู
(KM) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 2563 โดยความเห็นชอบของคณะทํางาน
การจัด การความรูในการประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
ผลสําเร็จของการจัดทํา และครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
คูมือการปฏิบัติงานเพื่อ 2561 ไดมีมติคัดเลือกคูมือการปฏิบัติงาน
เป น เครื่ อ งมื อ ในการ (Work Manual) ที่มีเนื้อหาถูกตอง ครบถวน
ถ า ยทอดความรู
เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ถ า ยทอดความรู ใ ห
บุคลากรไดศึกษาเรียนรู และนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานไดอ ยางถูก ตอ ง
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 4 องคความรู
อบจ.ภูเก็ต ไดเผยแพรองคความรูเพื่อให
บุคลากรไดศึกษาเรียนรูและนําความรูไปใช
ในการปฏิบัติงาน 3 ชองทาง
1. เว็บไซต อบจ.ภูเก็ตwww.phuketcity.org
2. จัดทําคูม ือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
แจงเวียนสวนราชการในสังกัด
3. บอรด KM อบจ.ภูเก็ต
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เปาประสงค
มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
สนั บ สนุ น การเรียนรูของบุคลากร
และเปนแหลงรวบรวมความรูใน
องคกร สามารถเขาถึงไดงายและ
สะดวก เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับรู
ขอมูลขาวสาร เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณรวมกัน
และนําความรูมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และเหมาะสมตอสถานการณ

กลยุทธ
จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเปนแหลงรวบรวมองคความรูใน
องคก ร เพื่อ ใหบุค ลากรสามารถ
เขาถึงความรูและศึกษาเรียนรูไ ด
อยางสะดวก รวดเร็ว เพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒ นางานไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ

แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
จัดทําเว็บไซตการจัดการความรูของ ผลสําเร็จของการจัด ทํ า
องคกรเพื่อเปนแหลงรวบรวมองคความรู เว็บไซตการจัดการความรู
สามารถเข า ถึ งได งา ยและสะดวก ขององคกร
เพื่อใหบุคลากรไดศึกษาเรียนรูแ ละ
นํา มาความรูมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ

ผลการดําเนินงาน
อบจ.ภู เ ก็ ต ได จั ด ให มี ส ารสนเทศ
เพื ่ อ เป น แหล ง รวบรวมองค ค วามรู
ทาง www.phuketcity.org บุ ค ลากร
สามารถเข า ถึ ง ได ง า ยและ สะดวก
เพื่อใหบุคลากรไดศึกษาเรียนรู พัฒนา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศ น
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และนําความรูมา
ใช ในการปฏิ บัติ งาน ได อ ย างถู ก ต อ ง
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ

-135. ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงแผนกลยุทธดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณตอไป เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตมีโครงสรางการ
บริหารงาน ระบบงาน และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสามารถสรางสรรคผลงานนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สอดคลองกับความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

