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คํานํา 
 

ดวยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดตัวช้ีวัดในการปฏิบัตริาชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัตงิานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีและ

ระบบบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสทิธภิาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ประสบความสําเร็จ  

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา จงึไดจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล ของ

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  หรอื  

HR Scorecard  โดยดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ทีส่ํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  

1.   ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

2.  ประสทิธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.  ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

4.  ความพรอมรับผิดดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

5.  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวางชีวติกับการทํางาน 
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บทท่ี 1 

สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 
******************* 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ตั้งอยูในเขตอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ โดย

กระทรวงมหาดไทย ไดยกฐานะเปน “องคการบริหารสวนตําบล” ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  

19  มกราคม  พ.ศ. 2539 

   ก. กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด

กลาง  มีพื้นที่  126  ตารางกิโลเมตร   จํานวนประชากรประมาณ  4,588  คน  แยกเปนชาย  2,356 คน 

หญิง  2,232 คน  จํานวนครัวเรอืนทั้งสิ้น  1,446  ครัวเรอืน 

   ข. จัดแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ

ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดใน

องคการบรหิารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทัง้กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการ

บรหิารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัตริาชการขององคการบริหารสวนตําบล 

โดยกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน  1 ฝาย  6  งาน คอื 

1.1  ฝายบริหารท่ัวไป รับผดิชอบ 3 งาน ดังนี้ 

     1)  งานบริหารงานทั่วไป    2)  งานบรหิารงานบุคคล    3)  งานกจิการสภา    

    หัวหนาสํานักปลัด อบต. รับผิดชอบ 3 งาน ดังนี้          

     4)  งานนโยบายและแผน   5)  งานกฎหมายและคด ี       

              6)  งานปองกันและและบรรเทาสาธารณภัย      

   2. กองคลัง   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย  การรับ การนําสงเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน เงนิบําเหน็จ  บํานาญ เงนิอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรร 

เงนิตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบยีนคุมเงนิรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบกิจาย  งาน

ทํางบทดลองประจําเดอืน ประจําป  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบรหิารสวนตําบลและงานอ่ืนๆ  ที่

เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 3  งาน  คอื 

1)  งานการเงนิ        2)  งานบัญชี 

3)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได      4)  งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสด ุ  

3. กองชาง   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล 

ทางดานวศิวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การ

กอสราง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและการซอมบํารุง  

การควบคุมการกอสราง  และซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ

ตดิตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ 

งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบกิจายวัสดุ  อุปกรณ อะไหล  น้ํามันเช้ือเพลงิ และงานอ่ืน ๆ   
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ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย  โดยกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน  คอื 

           3.1  งานกอสราง                      3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

           3.3  งานประสานสาธารณูปโภค   3.4   งานผังเมือง 

    4. กอง การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งาน

บรหิารงานทั่วไป และ งานขอมูล  งานบรหิารการศึกษาในระบบ  งานบรหิารการศึกษานอกระบบ งานบริหาร

การศึกษาตามอัธยาศัย  งานประสานกิจกรรม งานสงเสรมิการศกึษา งานการกฬีาและสันทนาการ งานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก งานวัฒนธรรมและประเพณทีองถิ่น งานกจิการศาสนา และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของและที่ไดรับ

มอบหมาย  โดยกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน  คือ 

          4.1 งานบรหิารการศึกษา            

           4.2 งานสงเสรมิกจิกรรมโรงเรยีน 

          4.3 งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

           4.4 งานสงเสรมิการกฬีาและสันทนาการ 

   5. กองสวัสดกิารสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานสงเสรมิสุขภาพ 

     งานขอมูล  งานสงเคราะหเด็ก  สตร ี คนชราและผูพิการ  งานฝกอบรมอาชีพ  งานพัฒนาศักยภาพกลุม 

    งานสงเสรมิทุนกลุมอาชีพดําเนนิการ  งานศูนยเยาวชน   งานฝกอบรมพัฒนาการ และงานอ่ืน ๆ  ที่

เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย  โดยกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน  3  งาน  คอื 

        5.1  งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน 

         5.2 งานสงเสรมิอาชีพและพัฒนาสตร ี

         5.3 งานสังคมสงเคราะห 

  วสัิยทัศน  ( Vision) 

 บรหิารงานโดยใชระบบคุณธรรมเปนพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาและรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่เปนคนเกง คนด ี 

และมีคุณภาพ 

  พันธกจิ ( Mission) 

 1.  บรหิารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม โดยยดึหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความม่ันคง 

และความเปนกลางทางการเมือง เปนพื้นฐาน 

 2.  พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการปฏิบัตงิานอยางมีคุณภาพ 

 3.  สงเสรมิ/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ

บรหิารสวนตําบลเปนคนด ีมีคุณธรรมและจรยิธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

 4.   สงเสรมิ/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบรหิารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ

บรหิารสวนตําบลเปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัตงิานไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 5.  สงเสรมิ/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ

บรหิารสวนตําบลเปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหินาที่ของตนเอง 

 



บทท่ี  2 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) 

.................................................... 
 

  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) ที่ สํานักงาน ก.พ.กําหนดไว ซ่ึง

กรอบมาตรฐานประกอบดวย 

  มิตทิี่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

  มิตทิี่ 2  ประสทิธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิตทิี่ 3  ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  มิตทิี่ 4  ความพรอมรับผิดชอบดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  มิตทิี่ 5  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวางชีวติกับการทํางาน 

 

  มติท่ีิ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   หมายถงึ การที่สวนราชการมีแนวทางและ

วธิกีารบริการทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 

   (ก)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซ่ึงมีความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกจิ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

   (ข)  สวนราชการมีการวางแผนและบรหิารกําลังคนทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

กลาวคอื “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกจิและความจําเปนของ

สวนราชการทัง้ในปจจุบันและอนาคต มีการวเิคราะหสภาพกําลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุชองวางดาน

ความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 

   (ค)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการ และผูปฏิบัตงิานที่มีทักษะหรอื

สมรรถนะสูง  ซ่ึงจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

   (ง)   สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบรหิารทุกระดับ รวมทัง้มีแผน

สรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถงึการทีผู่นําปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดีและสราง

แรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัตงิานและพฤติกรรมในการทํางาน 
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  มติท่ีิ 2  ประสทิธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถงึ กจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก)  กจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน 

 การสรรหาคัดเลอืก การบรรจุแตงตัง้ การพัฒนาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย  และกิจกรรมดาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 

(ข)  สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง  

เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสนิใจและการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจรงิ 

   (ค)  สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ตอ

งบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 

ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 

   (ง)  มีการนําเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกจิกรรมและกระบวนการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบริการ (HR Automation) 

  มติท่ีิ 3 ประสทิธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

   หมายถงึ นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ของสวนราชการ กอใหเกดิผลดังตอไปนี้ 

(ก) การรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัตงิานซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 

พันธกจิของสวนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

   (ค)  การสนับสนุนใหเกิดการเรยีนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทัง้สงเสรมิใหมี

การแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาขาราชการ

และผูปฏิบัตงิานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกจิและเปาหมายของสวนราชการ 

   (ง)  การมีระบบการบรหิารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และความคุมคา มีระบบหรอืวธิกีารประเมินผลการปฏิบัตงิานที่สามารถจําแนกความแตกตาง

และจัดลําดับผลการปฏิบัตงิานของขาราชการและผูปฏิบัตงิานซ่ึงเรยีกช่ืออ่ืนไดอยางมีประสทิธผิล นอกจากน้ี

ขาราชการและผูปฏิบัตงิานมีความเขาใจถงึความเช่ือมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของ

ทมีงานกับความสําเร็จหรอืผลงานของสวนราชการ 
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  มติท่ีิ 4  ความพรอมรับผดิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    หมายถงึ  การที่สวนราชการจะตอง 

   (ก)  รับผิดชอบตอการตัดสนิใจและผลของการตัดสนิใจดานการบรหิารทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย  โดยคํานงึถงึหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนติิ

ธรรม และหลักสทิธมินุษยชน 

   (ข)  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

   ทัง้นี้ จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู 

ในทุกกจิกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

  มติท่ีิ 5  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวางชีวติกับการทํางาน 

   หมายถงึ การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซ่ึงจะ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวติของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  

   (ก)   ขาราชการและผูปฏิบัตงิานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการ

และการใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสรมิใหขาราชการและผูปฏิบัตงิานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่  โดยไม

สูญเสยีรูปแบบการใชชีวติสวนตัว 

   (ข)  มีการจัดสวัสดกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเตมิที่ไมใชสวัสดกิาร 

ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

   (ค)  มีการสงเสรมิความสัมพันธอันดรีะหวางฝายบริหารของสวนราชการกับ

ขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัตงิานดวยตนเอง 

    

   มิตใินการประเมินสมรรถนะในการบรหิารทรัพยากรบุคคลทัง้ 5 มิติ เปนเครื่องมือที่

จะชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดาน

การบรหิารทรัพยากรบุคคลสอดคลองมิตใินการประเมินดังกลาวอยางมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิลหรอืไม 

มากนอยเพียงใด 

 

 
 

 

 

 



บทท่ี  3 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ไดดําเนนิการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ตามข้ันตอนการดําเนนิงานดังนี้ 

 1.  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย ผูบริหารเปน

หัวหนาคณะทํางาน  หัวหนาสวนราชการระดับกองเปนคณะทํางาน และหนวยงานการเจาหนาที่เปน

เลขานุการ โดยคณะทํางานดังกลาวมีหนาที่วิเคราะหขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดจากการระดม

ความคิดเห็นของผูบรหิารขาราชการ พนักงานในสวนตางๆขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อจัดทําแผนกล

ยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ

บรหิารสวนตําบล ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ทําใหผูเขาประชุมไดรับความรู ความ

เขาใจในการจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรขององคการบรหิารสวนตําบล 

 3.   จากการประชุมเชิงปฏิบัตดิังกลาว ไดดําเนนิการประเมินสถานภาพดานการบรหิารทรัพยากร

บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา โดยระดมความคิดเห็นตั้งเปนประเด็นคําถามดังนี้ 

  3.1  เปาหมายสูงสุดหรอืผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญทีอ่งคการบรหิารสวนตําบลตองการใหเกิดข้ึนใน 

1-3 ป ขางหนาคอือะไร 

       *   งานกระบวนงาน 

       *   คน 

       *   ทรัพยากร 

       *   ผูรับบริการ 

   3.2  อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรอืสิ่งที่ดขีององคการบริหารสวนตําบล และอยากจะใหรักษาไว

ตอไปหรอืมุงเนนใหดยีิ่งข้ึน 

  3.3  อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรอืสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบรหิารงานขององคการ

บรหิารสวนตําบลประสบผลสําเรจ็ เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

  3.4  อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรอืทาน

คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน 
      

  สรุปประเด็นคําตอบการดําเนนิการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรขององคการ

บรหิารสวนตําบล  4 ขอ ไดดังนี้ 
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1)    เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองคการบริหารสวนตําบลตองการใหเกดิข้ึนใน 

1-3 ป ขางหนา 

ประกอบดวย 

  *   งานกระบวนงาน 

   (1)   ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

   (2)   มีการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

   (3)   มีการบูรณาการรวมกันระหวางสํานัก/กอง สามารถประสานงานกันอยางมี

ประสทิธภิาพ 

   (4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานใหมีประสทิธภิาพ เปนธรรม ตามผล

การปฏิบัติงานที่แทจรงิ 

  *  คน 

   (1)   บุคลากรมีจติสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ของการเปนขาราชการ 

(2)    มีความเช่ียวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 

(3)    บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลย ีและสามารถปฏิบัตงิาน 

ไดในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง 

   (4)   จํานวนบุคลากรมีความเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

*   ทรัพยากร 

(1)   มีอุปกรณในการทํางานที่ทันสมัย อยางพอเพียง 

(2)   นําเทคโนโลยมีาปรับใชในการปฏิบัตงิานมากยิ่งข้ึน 

(3)    มีงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียง 

  *   ผูรับบริการ/ประชาชน 

   (1)   ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถงึ  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกตอง 

   (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 

   (3)   เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนนิงานขององคการบริหารสวน

ตําบล 
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  2)   อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดขีององคการบริหารสวนตําบล และอยากจะใหรักษาไว

ตอไปหรือมุงเนนใหดย่ิีงข้ึน 

  (1)   ผูบรหิารสงเสรมิ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

  (2)   บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ ทํางานแบบฉันทพ่ีนอง 

  (3)    บุคลากรมีความรู ความเช่ียวชาญในหนาที่แตละตําแหนง 

  (4)    สภาพแวดลอมในการทํางานที่เอ้ือตอการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

  (5)    มีการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางตอเนื่อง 

  (6)    มีสวัสดิการใหบุคลากร 

  

3)  อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลประสบผลสําเร็จ เปาหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

 (1)   สรางจติสํานกึใหขาราชการในทุกระดับ เปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมและจรยิธรรม 

 (2)   สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

 (3)   การพัฒนาขาราชการอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 (4)   การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับสํานัก/กองเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ

ทํางาน 

 (5)   ผูปฏิบัตงิานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

4)   อะไรบางท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีควรจะทํา แตไมไดทําในชวงท่ีผานมา หรือทาน

คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาท่ีสนับสนุน 

  (1)  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 

  (2)  มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

  (3)  ยดึหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
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4.   กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จากการวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลว จึงไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรการบรหิารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1.   มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกจิและความจําเปนของสวนราชการ 

      ทัง้ในปจจุบันและอนาคต  

2.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทมี และมีการบูรณาการ 

      รวมกัน 

3.   มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

4.    สงเสรมิสวัสดิการและสิง่อํานวยความสะดวกเพ่ิมเตมิที่ไมใชสวัสดกิารภาคบังคับตามกฎหมาย 

5.   มีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

      เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบริการ 

6.   มีระบบการบรหิารผลงานที่เนนประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และความคุมคา 

7.   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลความรู   

      และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

5.  คณะทํางานฯ ไดจัดประชุมขาราชการ พนักงานสวนตําบล  พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และ

ตัวแทนพนักงานจาง  จํานวน  20  คน  เพื่อรวมกันจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยใชเทคนคิการวเิคราะหสวนตาง ( Gap Analysis )  ซ่ึงเปนการหาสวนตางระหวางระดับ

ความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับสถานภาพปจจุบันวามี

ความแตกตางกันเพียงไร ซ่ึงสรุปผลการวเิคราะหไดดังนี้ 
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สรุปผลการวเิคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทิศทางความตองการกับผลการการ

ปฏิบัตงิานดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis ) 

ลําดับ

ที ่

หัวขอ Importance Current Status  

Gap 1 2 3 4 5 Total AVG1 1 2 3 4 5 Total AVG2 

1 การสรางวัฒนธรรม

องคกรใหทํางานแบบมี

สวนรวม การทํางานเปน

ทมี และมีการบูรณาการ

รวมกัน 

0 3 3 2 12 83 4.15 4 4 5 7 0 55 2.75 1.40 

2 มีการวางแผนและบรหิาร

กําลังคนสอดคลองกับ

ภารกจิและความจําเปน

ของสวนราชการ ทัง้ใน

ปจจุบันและอนาคต  

0 2 3 4 11 84 4.20 1 5 8 5 1 60 3.00 1.20 

3 สงเสรมิสวัสดกิารและสิ่ง

อํานวยความสะดวก

เพิ่มเตมิที่ไมใชสวัสดกิาร

ภาคบังคับตามกฎหมาย 

0 1 3 7 9 84 4.20 1 4 7 7 1 63 3.15 1.05 

4 มีระบบการบรหิารผลงาน 

ที่เนนประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และความ

คุมคา 

0 3 3 5 9 80 4.00 1 4 9 5 1 61 3.05 0.95 

5 มีความโปรงใสในทุก

กระบวนการ ของการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

1 2 2 6 9 80 4.00 2 3 6 6 3 65 3.25 0.75 

6 สนับสนุนใหขาราชการ มี

การพัฒนาความรูอยาง

ตอเนื่อง มีการแบงปน

แลกเปลี่ยนขอมูลความรู  

และพัฒนาองคกรใหเปน

องคกรแหงการเรยีนรู 

2 0 4 5 9 79 3.95 2 3 5 5 5 68 3.40 0.55 

7 มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใน

กจิกรรมและกระบวนการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อปรับปรุงการบรหิาร

และการบรกิาร 

0 1 8 4 7 77 3.85 0 3 9 5 3 68 3.40 0.45 
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จากการวเิคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเดน็ ทิศทางความตองการกับผลการการ 

ปฏิบัตงิานดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis )  จงึไดประเด็นยุทธศาสตรการบรหิารทรัพยากรบุคคล ที่มี

สวนตางมากที่สุด  7  ประเด็นยุทธศาสตร คอื   

1.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทมี และมีการบูรณาการ 

      รวมกัน 

2.    มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกจิและความจําเปนของสวนราชการ 

      ทัง้ในปจจุบันและอนาคต  

3.   สงเสรมิสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเตมิที่ไมใชสวัสดกิารภาคบังคับตามกฎหมาย 

4.   มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสทิธภิาพ ประสิทธผิล และความคุมคา 

5.   มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

6.   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลความรู   

      และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

7.   มีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

      เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบริการ 
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การวเิคราะหแรงเสริมแรงตาน เพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของประเด็นยุทธศาสตร และการ

กําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทมี 

และมีการบูรณาการรวมกัน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความคิดเห็นของ 

     ขาราชการในทุกระดับสมํ่าเสมอ 

2.  สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัตงิาน 

3.  สงเสรมิความสัมพันธอันดรีะหวาง  

ผูบังคับบัญชา  และผูใตบังคับบัญชา ในทุกสวน

ราชการ 

1.  คานยิมในการทํางานของผูบังคับบัญชา 

     และผูใตบังคับบัญชา 

2.  ระเบยีบปฏิบัติในบางเรื่องไมชัดเจน 

3.  ขาดการเผยแพร ขอมูลขาวสาร 

 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคตบิุคลากรใหมีวสิัยทัศ 

และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 

2.  กําหนดระเบยีบ หลักเกณฑในการปฏิบัติที่

ชัดเจน 

3.  มีการเผยแพร ขาวสารประชาสัมพันธอยาง

สมํ่าเสมอ 

1.  ผูบรหิารและพนักงานใหความสําคัญ 

2.  ปรับเปลี่ยนคานยิมในการทํางานของ 

    ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

3.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคตบิุคลากรใหมี 

วสิัยทัศ และเขาใจในระบบบรหิารราชการยุคใหม 

2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความคิดเห็นของ

ขาราชการในทุกระดับสมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการทํางานแบบมีสวนรวม   

งานบรรลุผลตามเปาหมาย  ทํางานมีความสุข 

2. จํานวนครั้งในการประชุม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2    มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกจิและความจําเปน

ของสวนราชการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต  
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  แนวทางการบรหิารงานบุคคลของผูบรหิาร 

    และรัฐบาล 

2.  วเิคราะหอัตรากําลังในการจัดแผนอัตรากําลัง  

     ใหเหมาะสม กับภารกจิ 

1. ขอจํากัดงบประมาณดานการบรหิารงานบุคคล 

2. อัตรากําลังไมสอดคลองกับภารกจิ 

 

 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม  

    กับภารกจิ 

1.  จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับ 

     พนักงาน 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม   

    กับภารกจิ 

2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับ 

    พนักงาน 

 

1. จํานวนครัง้ในการปรับแผนอัตรากําลัง 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนผังเสนทาง 

    ความกาวหนาใหกับพนักงาน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   สงเสรมิสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเตมิที่ไมใชสวัสดิการ

ภาคบังคับตามกฎหมาย 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  ผูบรหิารใหความสําคัญกับการบรหิาร 

    ทรัพยากรบุคคล 

2.  จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดกิาร  

     ใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

1.   ขอจํากัดดานงบประมาณของหนวยงาน 

2.  ปญหาหนี้สนิของพนักงาน 

 

 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.   กําหนดเปนนโยบายในการเสรมิสราง   ชีวติที่ด ี

     กับขาราชการ 

2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.  ใหพนักงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    มาใชในการทํางานและในชีวติประจําวัน 

2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการ  

    ใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

 

1.  จํานวนสวัสดิการนอกเหนอืจากสิ่งที่กฎหมาย 

    กําหนด 

2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 

    จัดสวัสดกิารนอกเหนอืจากสิง่ที่กฎหมายกําหนด 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  มีระบบการบรหิารผลงานที่เนนประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความ

คุมคา 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  ยดึประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางาน 

    และบริการ 

3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เช่ือถอืได 

 

1.  บุคลากรไมเขาใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

    แนวใหม เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.  ไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 

 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.  จัดอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 

     ใหกับบุคลากร 

2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 

1.  ผูบรหิารใหความสําคัญกับการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เช่ือถอืได 

2. มีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

    อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

3. ยดึประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน 

   และบริการ 

 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบ

การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการ

ปฏิบัตงิานของหนวยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  บุคลากรทุกระดับ ยดึระบบคุณธรรมเปน

แนวทางในการดําเนนิงาน 

2.  จัดทําโครงการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม

ใหกับพนักงาน 

 

1.  ระเบยีบวธิีการ วิธปีฏิบัต/ิแนวทางการ

ดําเนนิงานไมชัดเจน 

 

 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.  กําหนดระเบยีบวธิกีาร วธิปีฏิบัต/ิแนวทางการ

ดําเนนิงานใหชัดเจน 

 

1.  ผูบรหิารใหความสําคัญกับการกระบวนบรหิาร 

ทรัพยากรบุคลคลอยางโปรงใส  ตรวจสอบได 

2.  มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการ

บรหิารงานบุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.  สงเสรมิใหบุคลากรทุกระดับ ยดึระบบคุณธรรม

เปนแนวทางในการดําเนนิงาน 

2. จัดทําโครงการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมใหกับ

พนักงาน 

2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบรหิารงาน 

บุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

 

1.มีการประกาศหลักเกณฑการตัดสินใจหรอืการใช

ดุลพินิจของผูบริหารหนวยงานในเรื่องการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรอืรายงานเกี่ยวกับดาน

การบริหารงานบุคคลไวเพื่อการตรวจสอบ 

3.  มีการจัดโครงการ/กจิกรรมดานคุณธรรม

จรยิธรรม 

4.  จํานวนเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับความไมโปรงใส

ดานการบรหิารงานบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปน

แลกเปลี่ยนขอมูลความรู  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  สนับสนุนใหเกิดการเรยีนรูของบุคลากรทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ 

2.  มีการจัดอบรมหรอืสงบุคลากรเขารับการ

พัฒนาความรู  ทักษะ อยางสมํ่าเสมอ 

 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรยีนรู 

2.  ขาดการเผยแพรและประชาสัมพันธ องคความรู 

3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1.   มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรู 

ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรยีนรูดวย 

2.  มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและ

หมวดหมู 

 

1.  ผูบรหิารใหการสนับสนุน 

2. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.   มีการจัดอบรมหรอืสงบุคลากรเขารับการ

พัฒนาความรู  ทักษะ อยางสมํ่าเสมอ 

2. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรู

ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรยีนรูดวย 

 3.  มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและ

หมวดหมู 

4. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความสําเร็จในการเผยแพรองคความรู 

2.  จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 

3.  รอยละของบุคลากรที่มีการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  7    มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบรกิาร 

 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 

เก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM)   

2.  มีการจัดอบรมหรอืสงบุคลากรเขารับการ

พัฒนาความรูดานเทคโนโลย ี อยางสมํ่าเสมอ 

 

1.  ขอจํากดัดานงบประมาณ 

 

สิ่งท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. นําเทคโนโลยมีาใชเพื่อลดปรมิาณการใช 

วัสดุครุภัณฑ 

1.  ผูบรหิารใหการสนับสนุน 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1.   มีการนําเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัตงิาน เพื่อเพ่ิมประสทิธภิาพ 

2.   มีการพัฒนาความรูดาน IT ของบุคลากร  

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3.   นําเทคโนโลยมีาใชเพื่อลดปรมิาณการใช 

วัสดุครุภัณฑ 

 

1.  จํานวนกจิกรรมดานการบรหิารงานบุคลากรที่

ใชเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและใหบรกิาร 

2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรบัอบรมหรอืพัฒนา

ความรูดานเทคโนโลย ี

3.  ปรมิาณการใชวัสดุครุภัณฑลดลง 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด   

ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จดาน HR  และระยะเวลาท่ีจะดําเนนิการ 

 

ที ่

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

เปาประสงค 

 

ตัวช้ีวัด 

ความ

สอดคลอง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

1 การสรางวัฒนธรรม

องคกรใหทํางานแบบมี

สวนรวม การทํางาน

เปนทมี และมีการบูร

ณาการรวมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 

ทัศนคตบิุคลากรใหมี 

วสิัยทัศ และเขาใจในระบบบรหิารราชการยุค

ใหม 

2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความคิดเห็นของ

ขาราชการในทุกระดับสมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จ

ของการทํางานแบบมี

สวนรวม   งาน

บรรลุผลตาม

เปาหมาย  ทํางานมี

ความสุข 

2. จํานวนครัง้ในการ

ประชุม 

5 2561-

2563 

 

 

2 มีการวางแผนและ

บรหิารกําลังคน

สอดคลองกับภารกจิ 

และความจําเปนของ

สวนราชการ ทัง้ใน

ปจจุบันและอนาคต  

 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังให

เหมาะสม กับภารกจิ 

2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับ

พนักงาน 

 

1. จํานวนครัง้ในการ

ปรับแผนอัตรากําลัง 

2.  ระดับความสําเร็จ

ในการจัดทําแผนผัง

เสนทางความ 

กาวหนาใหกับ

พนักงาน 

 

1 2561-

2563 

 

3 สงเสรมิสวัสดกิารและ

สิ่งอํานวยความสะดวก

เพิ่มเตมิที่ไมใช

สวัสดกิารภาคบังคับ

ตามกฎหมาย 

 

1.  ใหพนักงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง มาใชในการทํางานและใน

ชวีติประจําวัน 

2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และ

สวัสดกิารใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจใน

การทํางาน 

 

1.  จํานวนสวัสดกิาร

นอกเหนอืจากสิ่งที่

กฎหมาย 

กําหนด 

2.  ระดับความพงึ

พอใจของ 

บุคลากรตอการจัด

สวัสดกิาร 

5 2561-

2563 

 

4 มีระบบการบรหิาร

ผลงานที่เนน

ประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และความ

คุมคา 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง 

เชื่อถอืได 

2.  มีการตดิตามและระเมินผลการปฏิบัตงิาน 

อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

3.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน 

และบรกิาร 

 

1. ระดับความพงึ

พอใจของบุคลากรที่มี

ตอระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน 

2.  ระดับความพงึ

พอใจของประชาชนที่

มีตอผลการปฏิบัตงิาน

ของหนวยงาน 

3 2561-

2563 

 

 



-19- 
 

 

ที ่

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

เปาประสงค 

 

ตัวช้ีวัด 

ความ

สอดคลอง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

5 มีความโปรงใสในทุก

กระบวนการ ของการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

1.  สงเสรมิใหบุคลากรทุกระดับ 

ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทาง

ในการดําเนนิงาน 

2. จัดทําโครงการสงเสรมิ

คุณธรรมจรยิธรรมใหกับ

พนักงาน 

2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสาร

ดานการบรหิารงาน บุคคล

อยางสมํ่าเสมอ 

 

1.มีการประกาศหลักเกณฑการ

ตัดสนิใจหรอืการใชดุลพนิจิของ

ผูบรหิารหนวยงานในเรื่องการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรอื

รายงานเกี่ยวกับดานการบรหิารงาน

บุคคลไวเพื่อการตรวจสอบ 

3.  มีการจัดโครงการ/กจิกรรมดาน

คุณธรรมจรยิธรรม 

4.  จํานวนเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับ

ความไมโปรงใสดานการบรหิารงาน

บุคคล 

4 2561-

2563 

 

6 สนับสนุนใหขาราชการ มี

การพัฒนาความรูอยาง

ตอเนื่อง มีการแบงปน

แลกเปลี่ยนขอมูลความรู  

และพัฒนาองคกรใหเปน

องคกรแหงการเรยีนรู 

 

1.   มีการจัดอบรมหรอืสง

บุคลากรเขารับการพัฒนา

ความรู  ทักษะ อยางสมํ่าเสมอ 

2. มีการเผยแพร และ

ประชาสัมพันธองคความรูใหกับ

บุคลากรอ่ืนไดเรยีนรู 

 3.  มีการเก็บรวบรวม องค

ความรูใหเปนระบบและ

หมวดหมู 

4. มีการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร  

1.  ระดับความสําเร็จในการเผยแพร

องคความรู 

2.  จํานวนองคความรูที่ไดรับการ

รวบรวม 

3.  รอยละของบุคลากรที่มีการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร 

   

3 2561-

2563 

 

7 มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในกจิกรรม

และกระบวนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล  เพื่อ

ปรับปรุงการบรหิารและการ

บรกิาร 

 

1.   มีการนําเทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัตงิาน เพื่อเพิ่มระสทิธิภาพ 

2.   มีการพัฒนาความรูดาน IT 

ของบุคลากร อยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ 

3.   นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลด

ปรมิาณการใชวัสดุครุภัณฑ 

 

1.  จํานวนกจิกรรมดานการ

บรหิารงานบุคลากรที่ใชเทคโนโลยี

และสารสนเทศมาใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและใหบรกิาร 

2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับอบรม

หรอืพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี 

3.  ปรมิาณการใชวัสดุครุภัณฑลดลง 

2 2561-

2563 
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6.   จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล เสนอตอฝายบรหิารเพื่อใหความเห็นชอบ 

       และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ 

 

รายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

มติ ิ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

มิตทิี่ 1 

ความ

สอดคลอง

เชิง 

ยุทธศาสตร 

 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังให

เหมาะสม กับภารกจิ 

2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนา

ใหกับพนักงาน 

 

1. จํานวนครัง้ใน

การปรับแผน

อัตรากําลัง 

2.  ระดับ

ความสําเร็จใน

การจัดทําแผนผัง

เสนทาง

ความกาวหนา

ใหกับพนักงาน 

 

1.  แผนงาน

จัดทําแผนผัง

เสนทาง

ความกาวหนา

ใหกับพนักงาน 

2. โครงการให

บุคลากร

ศกึษาตอให

ตรงตามสาย

งาน   

 

งานการ

เจาหนาที่ 

สํานักปลัด

องคการ

บรหิารสวน

ตําบล 

ผูบังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดําเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

มิตทิี่ 2 

ประสทิธิภาพ

ของการ

บรหิาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1.   มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมา

ใชในการปฏิบัตงิาน เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ 

2.   มีการพัฒนาความรูดาน IT ของ

บุคลากร อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3.   นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดปรมิาณการ

ใชวัสดุครุภัณฑ 

 

1.  จํานวน

กจิกรรมดานการ

บรหิารงาน

บุคลากรที่ใช

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาใช

ในการเก็บ

รวบรวมขอมูล

และใหบรกิาร 

2.  รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

อบรมหรอืพัฒนา

ความรูดาน

เทคโนโลยี 

3.  ปรมิาณการ

ใชวัสดุครุภัณฑ

ลดลง 

 

1.  แผนงานสง

บุคลากร 

เขารับการ

อบรมพัฒนา

ความรูดาน IT 

จากหนวยงาน

ภายนอก 

2. แผนงาน

การจัดทํา

บันทกึ

ทะเบยีน

ประวัติ 

ดวย

คอมพวิเตอร 

3. แผนงาน

การเผยแพร

ขอมูลขาวสาร

ทางเว็บไซด 

งานการ

เจาหนาที่ 

สํานักปลัด

องคการ

บรหิารสวน

ตําบล 

ผูบังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดําเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 
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มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

มตทิี่ 3 

ประสทิธิผล

ของการ

บรหิาร

ทรัพยากร

บุคคล 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ที่ 4) 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่

เที่ยงตรง เชื่อถือได 

2.  มีการตดิตามและประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน อยางตอเนื่องและเปน

รูปธรรม 

3.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลางใน

การทํางาน และบรกิาร 

 

1. ระดับความพงึ

พอใจของบุคลากร

ที่มีตอระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน 

2.  ระดับความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่มีตอผล

การปฏิบัตงิานของ

หนวยงาน 

  

 

1.  แผนงานการ

สํารวจความพงึ

พอใจของ

บุคลากรที่มีตอ

ระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน 

2. แผนงานการ

สํารวจความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่มีตอ

ผลการ

ปฏิบัตงิานของ

หนวยงาน 

 

งานการ

เจาหนาที่  

สํานักปลัด

องคการ

บรหิารสวน

ตําบล 

ผูบังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดําเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

(ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

ที่ 6) 

1.   มีการจัดอบรมหรอืสงบุคลากร

เขารับการพัฒนาความรู  ทักษะ 

อยางสมํ่าเสมอ 

2. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธ

องคความรูใหกับบุคลากรอ่ืนได

เรยีนรูดวย 

 3.  มีการเก็บรวบรวม  

องคความรูใหเปนระบบและ

หมวดหมู 

4. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับ

ความสําเร็จในการ

เผยแพรองค

ความรู 

2.  จํานวนองค

ความรูที่ไดรับการ

รวบรวม 

3.  รอยละของ

บุคลากรที่มีการ

จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร 

   

1.  โครงการ

อบรมสัมมนา

ผูบรหิาร สมาชกิ

สภาองคการ

บรหิารสวน

ตําบล  พนักงาน

องคการบรหิาร

สวนตําบลและ

พนักงานจาง 

2.  แผนงานการ

เผยแพรองค

ความรูในองคกร 

3. แผนงานการ

จัดเก็บรวบรวม

ความรูในองคกร 

4.  แผนงานการ

จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร 

งานการ

เจาหนาที่ 

สํานักปลัด

องคการ

บรหิารสวน

ตําบล 

ผูบังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดําเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 
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มติ ิ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตาม

ผล 

มิตทิี่ 4 

ความพรอม

รับผดิดาน

การ

บรหิารงาน

บุคคล 

1.  สงเสริมใหบุคลากร

ทุกระดับ ยึดระบบ

คุณธรรมเปนแนวทางใน

การดําเนนิงาน 

2. จัดทําโครงการ

สงเสรมิคุณธรรม

จรยิธรรมใหกับพนักงาน 

2. มีการเผยแพร ขอมูล

ขาวสารดานการ

บรหิารงาน บุคคลอยาง

สมํ่าเสมอ 

 

1. มีการประกาศ

หลักเกณฑการตัดสนิใจ

หรอืการใชดุลพนิจิของ

ผูบรหิารหนวยงานใน

เรื่องการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.  มีการจัดเก็บ

หลักฐานหรอืรายงาน

เกี่ยวกับดานการ

บรหิารงานบุคคลไวเพื่อ

การตรวจสอบ 

3.  มีการจัดโครงการ/

กจิกรรมดานคุณธรรม

จรยิธรรม 

4.  จํานวนเรื่อง

รองเรยีนเกี่ยวกับความ

ไมโปรงใสดานการ

บรหิารงานบุคคล 

 

1.  แผนงานการจัดเก็บ

หลักฐานการตัดสนิใจ

หรอืการใชดุลพนิจิและ

รายงานเกี่ยวกับดานการ 

บรหิารงานบุคคล 

2. โครงการอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม

พนักงานองคการบรหิาร

สวนตําบล 

 

งานการ

เจาหนาที่ 

สํานักปลัด

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

ผูบังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดําเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

มิตทิี่ 5 

คุณภาพ

ชีวิตและ

ความสมดุล

ระหวาง 

ชีวิตกับการ

ทํางาน 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ที่ 3) 

 

1.  ใหพนักงานนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง มาใชในการ

ทํางานและใน

ชวีติประจําวัน 

2. จัดสภาพแวดลอม

การทํางาน และ

สวัสดกิารใหกับบุคลากร

เพื่อเปนแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

 

1.  จํานวนสวัสดกิาร

นอกเหนอืจากสิ่งที่

กฎหมายกําหนด 

2.  ระดับความพงึพอใจ

ของบุคลากรตอการจัด

สวัสดกิาร 

1.  โครงการพัฒนา

คุณภาพชวีติ 

2.  แผนงานสํารวจความ

พงึพอใจของบุคลากรตอ

การจัดสวัสดกิาร 

3. โครงการสงเสรมิ 

สนับสนุนเพื่อดําเนนิการ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

สํานักปลัด

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

ผูบังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดําเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 
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มติ ิ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตามผล 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ที่ 1) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 

ทัศนคตบิุคลากรใหมี 

วสิัยทัศ และเขาใจในระบบบรหิาร

ราชการยุคใหม 

2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความ

คิดเห็นของขาราชการในทุกระดับ

สมํ่าเสมอ 

1. ระดับ

ความสําเร็จของ

การทํางานแบบมี

สวนรวม   งาน

บรรลุผลตาม

เปาหมาย  

ทํางานมีความสุข 

2. จํานวนครัง้ใน

การประชุม 

 

1. แผนงานการตดิตาม

ประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานตาม

เปาหมาย 

2.  แผนงานการ

ประชุมเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นระหวาง

ผูบรหิารและ 

พนักงาน 

สํานักปลัด

องคการ

บรหิารสวน

ตําบล 

ผูบังคับบัญชา

ตดิตามผลการ

ดําเนนิงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

 

 

  ผลท่ีคาดวาหนวยงานจะไดรับ 

  1.  การบรหิารทรัพยากรบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบลมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร  ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความพรอมรับผิดชอบ และคุณภาพชีวติของพนักงาน 

  2.  สอดคลองกับนโยบายของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  จังหวัด  และองคการบริหาร

สวนตําบล 

   3.  ผูบริหารนําเปนเครื่องมือในการบรหิาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององคการ

บรหิารสวนตําบลเพื่อบรรลุภารกจิ เปาหมายที่วางไว 

   

 

 

******************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

วันท่ี    9    ตุลาคม  2560   เวลา  09.00  น. 

ณ   หองประชุมท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

……………………………………………. 

  ผูเขาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

1 นายนยิม  ดเิรกศิลป นายก อบต./ประธาน  
 

2 นายแสง  ชุมฉมิพล ี ปลัด อบต./กรรมการ  
 

3 นายวันชัย  ญาติสมบูรณ 
ผูอํานวยการกองชาง/

กรรมการ 
 

 

4 นางศริพิร  โรมแพน 
หัวหนาสํานักปลัด อบต./

กรรมการ 
 

 

 

5 นายไพรทูลย  วรพล 
ผูอํานวยการกองคลัง/ 

กรรมการ 
 

 

6 นายเดชศักดิ์  สุนทรภักดิ ์ นักพัฒนาชุมชนชํานาญ

การ รักษาราชการแทน 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม/

กรรมการ 

  

7 นางวัฒนา  กองโฮม หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

กรรมการ/เลขานุการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาตรการพัฒนาบุคลากร 

วันท่ี    9    ตุลาคม  2560   เวลา  09.00  น. 

ณ   หองประชุมท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

……………………………………………. 

  ผูเขาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

1 นายนยิม  ดเิรกศิลป นายก อบต./ประธาน นยิม  ดิเรกศลิป 
 

2 นายแสง  ชุมฉิมพล ี ปลัด อบต./กรรมการ แสง  ชุมฉมิพล ี
 

3 นายวันชัย  ญาติสมบูรณ 
ผูอํานวยการกองชาง/

กรรมการ 
วันชัย  ญาติสมบูรณ 

 

4 นางศริพิร  โรมแพน 
หัวหนาสํานักปลัด อบต./

กรรมการ 
ศริพิร  โรมแพน 

 

 

5 นายไพรทูลย  วรพล 
ผูอํานวยการกองคลัง/ 

กรรมการ 
ไพรทูลย  วรพล 

 

6 นายเดชศักดิ์  สุนทรภักดิ ์ นักพัฒนาชุมชนชํานาญ

การ รักษาราชการแทน 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม/

กรรมการ 

เดชศักดิ์  สุนทรภักดิ ์  

7 นางวัฒนา  กองโฮม หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

กรรมการ/เลขานุการ 

วัฒนา  กองโฮม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

  เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.  

ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

    - การจัดทําคําสั่งเรื่องแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.   2561 

ประธาน  - แจงเรื่องวัตถุประสงคในการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

    การพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  2561 จงึอาศัยอํานาจตามความในขอ 270 

    แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ 

    และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล 

    ลงวันที่  24  ตุลาคม 2545 และจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

                               สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัตงิานภายใตหลักการบรหิารกจิการ 

    บานเมืองที่ด ีและระบบบรหิารจัดการภารรัฐแนวใหมไดอยางมีประสทิธภิาพ 
 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

   - ไมมี  
 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน  -  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง 

    หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของ อปท. กําหนดใหมี  

    การแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําแผนยุทธศาตรการพัฒนาบุคลากร และ 

    แผนพัฒนาบุคลากร และ จึงไดจัดทําคําสัง่ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาตร  

    การพัฒนาบุคลากรประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัด อบต. 

    และหัวหนาสํานัก/กอง/สวนตางๆ  และนักทรัพยากรบุคคลหรอืผูที่รับผิดชอบ 

    เกี่ยวกับงานบุคคลเปนเลขานุการ  โดยคณะกรรมการมีหนาที่รวมกันจัดทํา 

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  ใหเปนแนวทางตามประกาศขางตน 

    ซ่ึงวัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ใหปลัด อบต.เปนผูช้ีแจง  

ปลัด อบต.   - วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ.   

    2561-2563  มีดังนี้ 

    1. พิจารณาจัดทําแผนยุทธศาตรการพัฒนาบุคลากร ขององคการบรหิารสวนตําบล 

    ภูแลนคา ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบรหิาร 

    สวนตําบลภูแลนคา 

    2. พัฒนาบุคลากรใหมีจติสํานึกและวัฒนธรรมองคกรตามคานยิมหลัก และ 

    สมรรถนะหลักขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

   3. พิจารณาจัดใหมีแนวทาง “การพัฒนาสมรรถนะการบรหิารทรัพยากรบุคคล”  

    หรอื Hr Scoecard โดยดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ไดแก 

      1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
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     2. ประสทิธภิาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

     3. ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

     4. คุณภาพชีวติและความสมดุลยระหวางชีวติกับการทํางาน 

   -  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2563)   

    เพื่อใหเปนไปตามระเบยีบการบริหารงานบุคคลที่กําหนดหลักเกณฑในการพัฒนา 

    บุคลากรทองถิ่น  ตองมีการพัฒนาครอบคลุมทัง้  5  ดาน ไดแก 

 1.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัตงิาน 

  2.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

  3.  ดานการบรหิาร ไดแกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบรหิารงานและการบริการประชาชน 

  4.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 

  5.  ดานศีลธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม และ 

ที่ประชุม   ไดอภิปรายกันพอประมาณ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบในรางแผนยุทธศาตรการพัฒนาบุคลากรดวยมตเิปนเอกฉันท 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ  

   - ไมมี - 

ปดการประชุมเวลา      10.20  น. 

 

 

(ลงช่ือ)                                         ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                               (นางวัฒนา  กองโฮม) 

                                             หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

 

 

(ลงช่ือ)                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายนยิม  ดเิรกศลิป) 

     นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คําส่ังองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

ท่ี            / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาตรการพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  

---------------------------------- 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จะดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาตรการพัฒนาบุคลากร 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๗๐  แหงประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูม ิเร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน

ตําบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ดําเนินไปตาม

นโยบายและแผนการปฏบัิตงิาน ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จึงเห็นสมควรแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผน

ยุทธศาตรการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

  ๑. นายนยิม  ดเิรกศิลป          นายก อบต.ภูแลนคา             ประธานกรรมการ 

    ๒. นายแสง  ชุมฉมิพล ี         ปลัด อบต.ภูแลนคา                                   กรรมการ 

  ๓. นายวันชัย  ญาตสิมบูรณ    ผูอํานวยการกองชาง                      กรรมการ 

  ๔. นางศริิพร  โรมแพน          หัวหนาสํานักปลัด อบต.                                 กรรมการ 

  ๕. นายไพรทูลย  วรพล           ผูอํานวยการกองคลัง                          กรรมการ 

 ๖. นายเดชศักดิ์   สุนทรภักดิ์   นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 

 ๗. นางวัฒนา  กองโฮม         หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป         กรรมการ/เลขานุการ 
 

  โดยใหคณะทํางานดังกลาวมหีนาท่ีรับผดิชอบดังนี้ 

  ๑. พิจารณาจัดทําแผนยุทธศาตรการพัฒนาบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ใหสอดคลอง

กับนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

  ๒. พัฒนาบุคลากรใหมจิีตสํานึกและวัฒนธรรมองคกรตามคานยิมหลัก และสมรรถนะหลักขององคการ

บริหารสวนตําบลภูแลนคา 

  ๓. พิจารณาจัดใหมีแนวทาง “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ Hr Scoecard โดย

ดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ ๕ ดาน ไดแก 

    ๑. ความสอดคลองเชงิกลยุทธ 

    ๒. ประสทิธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    ๓. ประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ๔. คุณภาพชวีติและความสมดุลยระหวางชีวติกับการทํางาน 

   ท้ังนี้ ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง ณ วันท่ี   ๒   เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                             
          (นายนยิม    ดเิรกศลิป) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 



   

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

……………………. 
 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๖๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

ชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล  ลงวันที่ ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่          

๙ /๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  จึงประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนการ คลอบคลุมถึง

บุคลากรจากฝายการเมืองและพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคา โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓         

ดังรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

    ประกาศ ณ วันที ่  ๙   เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 
 

            (นายนยิม  ดเิรกศลิป) 

        นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


