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ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความ
รับผิดชอบ ดังนี้

วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
“ทันสมัย รวมใจประสาน
บริการเปนเลิศ เทิดคุณธรรม”

ทันสมัย (M : Modern)
: ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอดและ

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ

รวมใจประสาน (U : UMTY)
: ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหารสวน

ตําบลไรโคกตามประเด็นยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปาหมาย

บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND)
: การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ ผู

ทํางานใหประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิง
ภารกิจแหงแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
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เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลไรโคกจะตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

โปรงใส และเปนธรรม

พันธกิจ
1. สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน
2. สงเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมี สวนรวมเพ่ือสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมี

สัมพันธภาพท่ีดี
3. สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร อบต.ไรโคกทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเปนระบบ

ตอเนื่องและท่ัวถึง
4. เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ
5. ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ

ทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อม่ันตนเอง และใหเกิดแกบุคลกรในสังกัด

เปาหมายเชิงกลยุทธ
1. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไรโคกสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge Worker)

สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ
2. ระบบการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคกมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา

บุคลากรของ อบต.ไรโคก ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
4. กระบวนการเรียนรูของบุคลการสังกัด อบต.ไรโคก มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและเผยแพร

สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths : S)

1. มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ

2. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ
3. สงเสริมใหมีการใชระบบสาระสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ พนักงานสวนตําบลมีโอกาส

เขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางท่ัวถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน
4. มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาท้ังดานวิชาการและดานพัฒนาบุคลากร
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จุดออน (Weaknesses : W)
1. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการ และระหวางภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุน

ซึ่งกันและกัน
2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย
4. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ

และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน

โอกาส (Opportunities : O)
1. นโยบายรัฐบาลตอการเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน
2. กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงานสวน

ตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
5. กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
6. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน
7. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน
8. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน
9. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน

อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด
4. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในองคกร
2. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารเพ่ือใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค (Objective) ท่ีวางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์(result based
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร
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5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารท่ีจะตองบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทํา cost-
benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบกับ
ประโยชนท่ีไดรับ รวมท้ังจัดทําเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual
scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards)

ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร
1. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร
4. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน
5. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม พนักงานสวนตําบล

ไดรับการสงเสริมใหเรียนรูท้ังในและนอกระบบ

ความตองการ/ความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอความ

ตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ตอการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน

2. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกลตัว
ประชาชน

3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งไดแกการปฏิบัติ
ราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey)

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน

1.1 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร
1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หนวยงานตางๆในสังกัด อบต.ไรโคก
1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.ไรโคก
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ /ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม
2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน

(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ

(หลักสูตรเฉพาะดาน)

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการ

พัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพ่ือ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

1.1 แผนงานดานพัฒนาความรูใน
องคกร
 การดําเนินงานของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร
กําลังคน อบต.ไรโคก

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เวทีวิชาการขาราชการรูทันการ
เปลี่ยนแปลง

 จํานวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร
กําลังคน อบต.ไรโคก

 จํานวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการขาราชการรูทันการ
เปลี่ยนแปลง

 จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือกําหนด
แนวทางและการดําเนินงาน
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.
ไรโคก

 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู
วิชาการดานตางๆ เปนประจํา
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม
12 ครั้ง/ป

1.2 แผนงานจัดทําระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชาร
หนวยงานตางๆ ในสังกัด อบต.
ไรโคก

 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด

 การหาความจําเปน (Training
Need) ในการพัฒนาบุคลากร

 หนวยงาน/สวนราชการในสังกัด
อบต.ไรโคกจัดทําแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด
ปงบประมาณ 2555-2557
แลวเสร็จ

 ทุกสวนราชการ/หนวยงานมี
การหาความจําเปน(Training
Need) และมีเอกสารแสดง
ข้ันตอนการหาความจําเปนใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือ
เปนขอมูลเบื้องตนในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด

 สวนราชการ/หนวยงานสังกัด
อบต.ไรโคกจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด

 ทุกสวนราชการจัดใหมีการหา
ความจําเปน(Training Need)
เบื้องตนในการพัฒนาบุคลากร
และใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

 การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร

 มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณของทุก
สวนราชการ/หนวยงาน

 มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2555-2557

 จัดการประชุมสวนราชการ/
หนวยงานจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากร ปงบประมาณ
2561-2563

 การจัดระบบฐานขอมูลบุคลากร
อบต.ไรโคก

 มีฐานขอมูลบุคลากรท่ีเปน
ปจจุบัน ครอบคลุมทุกสวน
ราชการ/หนวยงานในสังกัด
พ้ืนท่ี อบต.ไรโคก

 ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
จัดทําขอมูลบุคลากรในสังกัดให
เปนปจจุบันครบถวนและ
สามารถนํามาปรับใชไดทันที

1.3 แผนงานดานการบริหารงาน
บุคลากร
 มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน

สังกัด

 การเลื่อนข้ันเงินเดือน ขาราชการ
ในสังกัด

 การดําเนินการทางวนิัย

 การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสงักัด

 มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน
สังกัดทุกระดับ

 มีการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการในสังกัด

 มีการดําเนินการทางวนิัย

 มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสงักัด

 ทุกสวนราชการจัดทาํขอมูล
บุคลากรในสงักัดใหเปนปจจบุัน
ครบถวนและสามารถนาํมาปรับ
ใชไดทนัที

 จังหวัดเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการทุกระดบัในสงักัดและ
ใหขอคิดเห็นประกอบ การ
แตงตั้งขาราชการระดับหัวหนา
สวนราชการประจาํจังหวัดตอ
สวนราชการตนสังกัด

 นายกเทศมนตรีสามารถ
ดําเนินการทางวนิัยสาํหรับ
ขาราชการทองถ่ินและบุคลากร
ในสังกัด

 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสงักัด
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษา
ดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
 การจัดทําทะเบียนขอมูล

ขาราชการศึกษาตอ

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาตอท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก ท้ังภายใน
ประเทศและตางประเทศ

 มีการจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ

 มีขาราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาตอในประเทศและ
ตางประเทศตามความตองการ
ขององคกร

 มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ
การอบรมดูงานกับหนวยงาน
ในตางประเทศ/ภายนอก

 มีการจัดทําขอมูลขาราชการ
ศึกษาตอ เพ่ือรวบรวมเปน
ขอมูลในการใชบุคลากรให
สอดคลองกับความรู
ความสามารถ (Put the Right
man on the Right job)
นําไปสูการจัดตั้งธนาคารสมอง
(Think Tank)

 ขาราชการในสังกัดไดศึกษาตอ
ตามความตองการขององคกร
โดยกรสนับสนุนทุนของสวน
ราชการจนสังกัด,ทุนสวนตัว
,จังหวัด CEO หนวยงานสวน
ทองถ่ิน/องคกร และ
รัฐวิสาหกิจตางๆ เชน อบจ./
อบต.,ธนาคาร,บริษัท,หางราน
ตางๆในพ้ืนท่ี

 มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับ
การรอรมดูงานกับหนวยงาน
ภายนอก ในตางประเทศ เชน
อังกฤษ,แคนาดา และกลุม
ประเทศเอเชีย (กลุมประเทศ
เพ่ือบานเพ่ือศึกษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากร
ตามความจําเปน (หลักสูตรกลาง)

2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหนวยงานตางๆ (หลักสูตร
เฉพาะดาน)

 มีการจัดการฝกอบรมสัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การใหความรูในลักษณะของ
การจัดลักสูตรตางๆ แก
ขาราชการและบุคลากรใน
สังกัด จามความจําเปนและ
เปนประโยชนกับหนวยงานโดย
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจัดทําเปนหลักสูตร
กลาง

 มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให
ความรูในลักษณะของการจัด
หลักสูตรตางๆ โดยจัดทําเปน
หลักสูตรเฉพาะดาน เชน ดาน
สาธารณสุข ดานการเกษตร
การพัฒนาชุมชน ฯลฯ

 กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจัดทําหลักสูตรกลาง
เพ่ือใหความรูแกประชาชน
และบุคลากรในสังกัดสวน
ราชการ/หนวยงานตางๆ

 สวนราชการ/หนวยงานจัดทํา
หลักสูตรเฉพาะดานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เปนการเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติใหแกบุคลากรในสังกัด
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning)

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน รายละเอียดโครงการ

3.1 แผนงานจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ
การพัฒนากําลังคน

3.2 แผนงานสรางเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
จังหวัด
 โครงการความรวมมือทาง

วิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพ้ืนท่ี อบต.
ไรโคก

 โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวาง อบต.
ไรโคกและองคกรภายนอก
ท้ังภาครัฐและเอกชน

 มีการทําแผนการจัดการความรู
เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร

 มีการทําโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพ้ืนท่ี อบต.ไร
โคก

 มีการจัดทําโครงการความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานและองคกรภายนอก
อบต.ไรโคก

 จัดใหมีคณะทํางานจัดทํา
ระบบการบริหารความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ป 2561-
2563

 สนับสนุนใหมีการจัดทํา
โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพ้ืนท่ี อบต.ไร
โคก เปนการแสวงหาความ
รวมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหวางหนวยงานตางๆ

 จัดใหมีการจัดทําโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงานและองคกร
ภายนอก อบต.ไรโคก เพ่ือเปน
การแสดงความรวมมือและ
สรางเครือขายการพัฒนา
บุคลากร
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การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม

ประเมินผล เพ่ือใชเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้

1. การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการ

บริหารสวนตําบลไรโคก จะดําเนินการดังนี้
1) ใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหนาท่ี

วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร
การพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยมีผังโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล แสดงดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

ปลัด อบต.ไรโคก (CKO)

นายก อบต.ไรโคก
(CEO)

งานบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคน
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
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ความหมาย สายการบังคับบัญชาโดยตรง
การประสานงาน
Flow ของการรายงาน

1) ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางาน
ตอคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และผูบริหารระดับสูง
เปนประจําทุก 3 เดือน

2) เพ่ือใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ดําเนินการไปตามแผนแมบทฯ ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงตองดําเนินการ
ตอไป

3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ไรโคกท่ีสองคลองกับแผนแมบทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน

4) สรางความเขาในแกผูเก่ียวของทุกสวนราชการ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ยอมรับและนํา
แผนไปสูการปฏิบัติ

2 การติดตามประเมินผล
เพ่ือใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผนแมบทฯ

ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการวัดประสิทธิผลของแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ

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



ภาคผนวก



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
เรื่อง  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
**************************

ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทํา
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือท่ี
เรียกวา “HR Scorecard” ท่ี สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลไดศึกษาและพัฒนาจาก
แนวทางของตางประเทศแลวนํามาออกแบบใหเหมาะสมกับระบบราชการไทย

ฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เพ่ือเปนแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis ความ
ตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลใน
การพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากรยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการทางดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก ในรอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560
เปนตนไป

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2560

สมิง  คงประเสริฐ
(นายสมิง  คงประเสริฐ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ท่ี 391/๒๕60

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก

....................................................
ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทํา

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือท่ี
เรียกวา “HR Scorecard” ท่ี สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลไดศึกษาและพัฒนาจาก
แนวทางของตางประเทศแลวนํามาออกแบบใหเหมาะสมกับระบบราชการไทย

ฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ประกอบดวย

๑. นายสมิง  คงประเสริฐ นายก อบต.ไรโคก ประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐิญา  แปนไทย ปลัด อบต.ไรโคก กรรมการ
3. นายอรุณ  เฟองฟู ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
4. วาท่ีรอยตรีภาคภูมิ เอ่ียมเพชร หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง
5. นางสาวชุติกาญจน  ดังสทาน ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ
6. นางธาวินี  ชาววงศจันทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ในรอบประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563 ประกอบดวย วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบล
ไรโคก พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis
ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวน
ตําบลในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการทางดานการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ในรอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตอไป

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง  ณ  วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

(ลงชื่อ) สมิง  คงประเสริฐ
(นายสมิง  คงประเสริฐ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

วันศุกรท่ี 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ครั้งท่ี 1/2560

วันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
6

ผูเขาประชุม
นายสมิง  คงประเสริฐ
นางณัฐฐิญา  แปนไทย
นายอรุณ  เฟองฟู
วาท่ีรอยตรีภาคภูมิ เอ่ียมเพชร
นางสาวชุติกาญจน  ดังสทาน
นางธาวินี  ชาววงศจันทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

สมิง  คงประเสริฐ
ณัฐฐิญา  แปนไทย
อรุณ  เฟองฟู
วาท่ี ร.ต.ภาคภูมิ เอ่ียมเพชร
ชุติกาญจน  ดังสทาน
ธาวินี  ชาววงศจันทร

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกรรมการ สวัสดีทุกทานท่ีเขารวมประชุมกันในวันนี้  ตามท่ี อบต.ไรโคกไดมีคําสั่งแตงตั้ง

ทานเปนคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 โดยคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ประกอบดวย วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis ความตองการ/ความ
คาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวังของ
พนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความตาดหวังของ
ประชาชนในการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ
ทางดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ในรอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตอไป
โดยขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประธานกรรมการ ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มีนโยบายใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือท่ีเรียกวา “HR
Scorecard” ท่ี สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลได
ศึกษาและพัฒนาจากแนวทางของตางประเทศแลวนํามาออกแบบใหเหมาะสม
กับระบบราชการไทย

ฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงไดดําเนินการจัดทําแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ประกอบดวย วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis ความตองการ/ความ
คาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวังของ
พนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความตาดหวังของ
ประชาชนในการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ
ทางดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ในรอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตอไป

ซึ่งมีรายละเอียดของหลักการและเหตุผลของการจัดทําแผน  โดยขอให
เลขาเปนผูชี้แจงตอไป

เลขานุการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ได
กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนา
กําลังคน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบล
ไรโคก

“ทันสมัย รวมใจประสาน
บริการเปนเลิศ เทิดคุณธรรม”

ทันสมัย (M : Modern)
: ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอด
และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ
รวมใจประสาน (U : UMTY)
: ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหาร
สวนตําบลไร โคกตามประเด็นยุทธศาสตร  ใหบรรลุ ไดตามเป าหมาย
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บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND)
: การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ
คือ ผูทํางานใหประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพ่ือ
สนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิงภารกิจแหงแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารเกิด และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอ
ผลงาน ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี
เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลไรโคกจะตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความโปรงใส และเปนธรรม

พันธกิจ
6. สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน
7. สงเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมี สวนรวมเพ่ือสราง

ทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมีสัมพันธภาพท่ีดี
8. สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร อบต.ไรโคกทุกสวน

ราชการ/หนวยงานอยางเปนระบบตอเนื่องและท่ัวถึง
9. เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ
10.ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะ

และทัศนคติในกระบวนการทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อม่ันตนเอง
และใหเกิดแกบุคลกรในสังกัด

เปาหมายเชิงกลยุทธ
5. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไรโคกสามารถปฏิบัติงานไดอยางมือ

อาชีพ (Knowledge Worker) สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ
6. ระบบการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคกมีมาตรฐาน

สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ อบต.ไรโคก ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

7. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม
และเพียงพอ

8. กระบวนการเรียนรูของบุคลการสังกัด อบต.ไรโคก มีความตอเนื่อง
สามารถสรางองคความรูและเผยแพรสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths : S)

1. มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทันตอเหตุการณ

2. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ
3. สงเสริมใหมีการใชระบบสาระสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ

พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางท่ัวถึง
มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน

4. มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาท้ังดานวิชาการและดาน

พัฒนาบุคลากร
จุดออน (Weaknesses : W)

5. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการ และระหวางภาคสวนราชการ
ยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน

6. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบ และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน

7. เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบตองานท่ี
ปฏิบัติคอนขางนอย

8. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทํา
ใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน

โอกาส (Opportunities : O)
10.นโยบายรัฐบาลตอการเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน
11.กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน

สนับสนุนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลดานความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

12.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
13.ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
14.กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
15.การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต

เปนตน
16.พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน
17.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวย

การศึกษาดูงาน
18.มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน
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อุปสรรค (Threat : T)
5. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรอยาง

มีประสิทธิภาพ
6. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน
7. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด
8. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน
ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร
6. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวม

ใหเกิดข้ึนในองคกร
7. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ
8. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ
9. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารเพ่ือใหได

ผลลัพธ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค (Objective) ท่ีวางไว
โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (result based
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน
(performance agreement) ในองคกร

10.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแก
การบริหารท่ีจะตองบริหารในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา
(input) กับผลลัพธ (outcome) ท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทํา cost-
benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของ
แผนงานหรือโครงการตางๆเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ รวมท้ัง
จัด ทําเป าหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล
(individual scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองคกร
(Organization scorecards)

ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร
6. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ
7. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน
8. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานให

สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร
9. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน
10.ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความ

รับผิดชอบทางสังคม พนักงานสวนตําบลไดรับการสงเสริมให
เรียนรูท้ังในและนอกระบบ
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ความตองการ/ความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
4. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถ

ตอบสนอง (Responsiveness) ตอความตองการของประชาชน
และพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact)
ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน

5. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน มีการกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
(process simplification) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุด
บริการใกลตัวประชาชน

6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการซึ่งไดแกการปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการ
ของประชาชน (citizen survey)

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการ
พัฒนากําลังคน

1.1 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร
1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบ
ราชการหนวยงานตางๆในสังกัด อบต.ไรโคก
1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.ไรโคก
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ /ฝกอบรมทัศนศึกษาดู
งานภายใน/ภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม
2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน

(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ

(หลักสูตรเฉพาะดาน)
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning
Organization)

3.1 แผนงานจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการ
พัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด
(ทุกทานสามารถพิจารณาไดตามรางแผนฯ นะคะ)
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การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ และ
แนวทางการติดตามประเมินผล เพ่ือใชเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม
มากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้
1. การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะดําเนินการดังนี้
1) ใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ทําหนาท่ี วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา
กําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยมีผังโครงสรางองคกรและการ
บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
2) ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน
รายงานผลการทํางานตอคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และผูบริหารระดับสูง เปนประจําทุก
3 เดือน
3) เพ่ือใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคกดําเนินการไปตามแผนแมบทฯ  ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงตองดําเนินการตอไป
4) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคกท่ีสองคลองกับแผนแมบทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการ
ดําเนินงานและประสานงาน
5) สรางความเขาในแกผูเก่ียวของทุกสวนราชการ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ
ยอมรับและนําแผนไปสูการปฏิบัติ
2 การติดตามประเมินผล
เพ่ือใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการ
ดําเนินการตามแผนแมบทฯ ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยกําหนด
ตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการวัดประสิทธิผลของแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ
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ดังท่ีไดอธิบายไปนั้น  เปนรางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก คณะกรรมการทานใด
เห็นสมควรแกไข หรือเพ่ิมเติมอยางไรเชิญคะ

ประธานกรรมการ มีทานใดเสนอเพ่ิมเติมจากท่ีบุคลากรชี้แจงหรือไมครับ
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานกรรมการ ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบการพิจารณาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของ
องคการบรหิารสวนตําบลไรโคก ดวยครับ

ท่ีประชุม ใหความเห็นชอบการพิจารณาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลไรโคก

ประธานกรรมการ มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานกรรมการ เม่ือไมมีใครสงสัย หรือมีเรื่องอ่ืนใด กระผมขอปดประชุมครับ

ปดประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ธาวินี  ชาววงศจันทร ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางธาวินี  ชาววงศจันทร)

เลขาคณะทํางานจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) สมิง  คงประเสริฐ ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมิง  คงประเสริฐ)
ประธานคณะกรรมการฯ


