แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก
รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัด

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

คํานํา
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทํา
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือที่
เรียกวา “HR Scorecard” ที่ สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลไดศึกษาและพัฒนาจาก
แนวทางของตางประเทศแลวนํามาออกแบบใหเหมาะสมกับระบบราชการไทย
ฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่ อเปน แนวทางในการพั ฒนาบุ คลากร รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ประกอบดว ย
วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริห ารสวนตําบลไรโคก พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ
การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis ความตองการ/ความคาดหวังของ
ผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร ความ
ตองการ/ความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลองค ก าร
บริหารสวนตําบลไรโคก การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการทางดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ในรอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตอไป
งานการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

สารบัญ
เรื่อง

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคกรบริหารสวนตําบลไรโคก รอบประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563
วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
พันธกิจ
เปาหมายเชิงกลยุทธ
การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis
-จุดแข็ง (Strengths : S
-จุดออน (Weaknesses : W)
-โอกาส (Opportunities : T)
-อุปสรรค (Threat : T)
ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร
ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร
ความตองการ/ความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-การบริหารจัดการ
-การติดตามประเมินผล
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1
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2
2
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3
3
3
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4
4
11
11
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
การพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลไร โ คก ได กําหนดวิ สั ย ทั ศน พั น ธกิ จ
เปาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
“ทันสมัย
รวมใจประสาน
บริการเปนเลิศ
เทิดคุณธรรม”
ทันสมัย (M : Modern)
: ความทันสมั ยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ ายทอดและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ
รวมใจประสาน (U : UMTY)
: ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร องคการบริหารสวน
ตําบลไรโคกตามประเด็นยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปาหมาย
บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND)
: การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ ผู
ทํางานให ประชาชนชื่ นใจ” การใหบ ริ การประชาชนด ว ยความจริ งใจ เพื่ อสนองนโยบายรั ฐให ส อดคล องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติตอง
เปนไปเพื่ อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจ ของรั ฐ ความมี ประสิทธิภ าพ ความคุมค าเชิ ง
ภารกิจแหงแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

-2เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: ข าราชการองค การบริ ห ารสว นตํ าบลไร โ คกจะต องปฏิ บั ติ หน าที่ ร าชการดว ยความ
โปรงใส และเปนธรรม
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

พันธกิจ
สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน
สงเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมี สวนรวมเพื่อสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมี
สัมพันธภาพที่ดี
สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร อบต.ไรโคกทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเปนระบบ
ตอเนื่องและทั่วถึง
เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ
ดําเนิ นการและพัฒ นาการฝ กอบรม โดยการให ความรูความเข าใจทั กษะและทั ศนคติ ในกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อมั่นตนเอง และใหเกิดแกบุคลกรในสังกัด
เปาหมายเชิงกลยุทธ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไรโคกสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge Worker)
สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ
ระบบการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคกมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.ไรโคก ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิชาการและระบบสารสนเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
กระบวนการเรียนรูของบุคลการสังกัด อบต.ไรโคก มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและเผยแพร
สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ
2. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
3. สงเสริมใหมีการใชระบบสาระสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ พนักงานสวนตําบลมีโอกาส
เขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน
4. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดานวิชาการและดานพัฒนาบุคลากร

-3จุดออน (Weaknesses : W)
1. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการ และระหวางภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
4. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
และขวั ญ กํ า ลั ง ใจ ที่ จ ะทํ า ให ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ทุ ม เทกํ า ลั ง กายและความคิ ด ในการ
ปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities : O)
1. นโยบายรัฐบาลตอการเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน
2. กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
6. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน
7. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน
8. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน
9. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด
4. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในองคกร
2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ
4. เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ซึ่ ง ได แ ก ก ารบริ ห ารเพื่ อ ให ไ ด ผ ลลั พ ธ (Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค (Objective) ที่วางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (result based
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร

-45. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารที่จะตองบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา costbenefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบกับ
ประโยชน ที่ ไ ด รั บ รวมทั้ ง จั ด ทํ า เป า หมายการทํ า งานและวั ด ผลงานของตาลบุ ค คล (individual
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards)
ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร
1. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร
4. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน
5. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม พนักงานสวนตําบล
ไดรับการสงเสริมใหเรียนรูทั้งในและนอกระบบ
ความตองการ/ความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอความ
ตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ตอการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน
2. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกลตัว
ประชาชน
3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งไดแกการปฏิบัติ
ราชการที่มุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey)
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร
1.2 แผนงานการจั ด ทํ า ระบบแผนและประสานการพั ฒ นาระบบราชการ
หนวยงานตางๆในสังกัด อบต.ไรโคก
1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.ไรโคก
1.5 แผนงานพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการศึ ก ษาต อ /ฝ ก อบรมทั ศนศึ ก ษาดู ง าน
ภายใน/ภายนอกประเทศ
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2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน
(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ
(หลักสูตรเฉพาะดาน)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning Organization)
3.1 แผนงานจั ด การความรู เ พื่ อสนั บ สนุ น ประเด็ น ยุ ทธศาสตร แ ละการ
พัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

1.1 แผนงานดานพัฒนาความรูใน
องคกร
 การดําเนินงานของ
 จํานวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร
ราชการและยุทธศาสตร
กําลังคน อบต.ไรโคก
กําลังคน อบต.ไรโคก
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
 จํานวนครั้งของการจัดเวที
เวทีวิชาการขาราชการรูทันการ
วิชาการขาราชการรูทันการ
เปลี่ยนแปลง
เปลีย่ นแปลง
1.2 แผนงานจัดทําระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชาร
หนวยงานตางๆ ในสังกัด อบต.
ไรโคก

 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด

 การหาความจําเปน (Training
Need) ในการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดโครงการ

 จัดกิจกรรมประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางและการดําเนินงาน
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.
ไรโคก
 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู
วิชาการดานตางๆ เปนประจํา
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม
12 ครั้ง/ป

 หนวยงาน/สวนราชการในสังกัด
อบต.ไรโคกจัดทําแผนปฏิบัติ
 สวนราชการ/หนวยงานสังกัด
การ เพื่อเปนแนวทางในการ
อบต.ไรโคกจัดทําแผนพัฒนา
พัฒนาบุคลากรในสังกัด
บุคลากรในสังกัด
ปงบประมาณ 2555-2557
แลวเสร็จ
 ทุกสวนราชการ/หนวยงานมี
การหาความจําเปน(Training  ทุกสวนราชการจัดใหมีการหา
Need) และมีเอกสารแสดง
ความจําเปน(Training Need)
ขั้นตอนการหาความจําเปนใน
เบื้องตนในการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อ
และใชเปนขอมูลในการจัดทํา
เปนขอมูลเบื้องตนในการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด
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ผลการดําเนินงาน
 การประชุมประสานแผนการ
 มีแผนการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณของทุก
สวนราชการ/หนวยงาน
 มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2555-2557
 การจัดระบบฐานขอมูลบุคลากร  มีฐานขอมูลบุคลากรที่เปน
อบต.ไรโคก
ปจจุบัน ครอบคลุมทุกสวน
ราชการ/หนวยงานในสังกัด
พื้นที่ อบต.ไรโคก
แผนงาน/โครงการ

1.3 แผนงานดานการบริหารงาน
บุคลากร
 มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน
สังกัด

 มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน
สังกัดทุกระดับ

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ขาราชการ  มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในสังกัด
ขาราชการในสังกัด
 การดําเนินการทางวินัย

 มีการดําเนินการทางวินัย

 การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

 มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

รายละเอียดโครงการ
 จัดการประชุมสวนราชการ/
หนวยงานจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากร ปงบประมาณ
2561-2563
 ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
จัดทําขอมูลบุคลากรในสังกัดให
เปนปจจุบันครบถวนและ
สามารถนํามาปรับใชไดทันที
 ทุกสวนราชการจัดทําขอมูล
บุคลากรในสังกัดใหเปนปจจุบัน
ครบถวนและสามารถนํามาปรับ
ใชไดทนั ที
 จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการทุกระดับในสังกัดและ
ใหขอคิดเห็นประกอบ การ
แตงตั้งขาราชการระดับหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดตอ
สวนราชการตนสังกัด
 นายกเทศมนตรีสามารถ
ดําเนินการทางวินัยสําหรับ
ขาราชการทองถิ่นและบุคลากร
ในสังกัด
 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด
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ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษา
ดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
 การจัดทําทะเบียนขอมูล
 มีการจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ
ขาราชการศึกษาตอ

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาตอทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

 มีขาราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาตอในประเทศและ
ตางประเทศตามความตองการ
ขององคกร

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก ทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ

 มีขาราชการ/บุคลากรที่เขารับ
การอบรมดูงานกับหนวยงาน
ในตางประเทศ/ภายนอก

รายละเอียดโครงการ

 มีการจัดทําขอมูลขาราชการ
ศึกษาตอ เพื่อรวบรวมเปน
ขอมูลในการใชบุคลากรให
สอดคลองกับความรู
ความสามารถ (Put the Right
man on the Right job)
นําไปสูการจัดตั้งธนาคารสมอง
(Think Tank)
 ขาราชการในสังกัดไดศึกษาตอ
ตามความตองการขององคกร
โดยกรสนับสนุนทุนของสวน
ราชการจนสังกัด,ทุนสวนตัว
,จังหวัด CEO หนวยงานสวน
ทองถิ่น/องคกร และ
รัฐวิสาหกิจตางๆ เชน อบจ./
อบต.,ธนาคาร,บริษัท,หางราน
ตางๆในพื้นที่
 มีขาราชการ/บุคลากรที่เขารับ
การรอรมดูงานกับหนวยงาน
ภายนอก ในตางประเทศ เชน
อังกฤษ,แคนาดา และกลุม
ประเทศเอเชีย (กลุมประเทศ
เพื่อบานเพื่อศึกษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
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ตัวชี้วัด
รายละเอียดโครงการ
ผลการดําเนินงาน
2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากร
 มีการจัดการฝกอบรมสัมมนา
 กรมสงเสริมการปกครอง
ตามความจําเปน (หลักสูตรกลาง)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
ทองถิ่นจัดทําหลักสูตรกลาง
การใหความรูในลักษณะของ
เพือ่ ใหความรูแกประชาชน
การจัดลักสูตรตางๆ แก
และบุคลากรในสังกัดสวน
ขาราชการและบุคลากรใน
ราชการ/หนวยงานตางๆ
สังกัด จามความจําเปนและ
เปนประโยชนกับหนวยงานโดย
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจัดทําเปนหลักสูตร
กลาง
2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรใน  มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา  สวนราชการ/หนวยงานจัดทํา
สังกัดหนวยงานตางๆ (หลักสูตร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให
หลักสูตรเฉพาะดานเพื่อพัฒนา
เฉพาะดาน)
ความรูในลักษณะของการจัด
บุคลากรในสังกัด เปนการเพิ่ม
หลักสูตรตางๆ โดยจัดทําเปน
และพัฒนาศักยภาพในการ
หลักสูตรเฉพาะดาน เชน ดาน
ปฏิบัติใหแกบุคลากรในสังกัด
สาธารณสุข ดานการเกษตร
การพัฒนาชุมชน ฯลฯ
แผนงาน/โครงการ
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แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ
การพัฒนากําลังคน

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
 มีการทําแผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร

3.2 แผนงานสรางเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
จังหวัด
 โครงการความรวมมือทาง  มีการทําโครงการความรวมมือ
วิชาการระหวางหนวยงาน
ทางวิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.
ตางๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.ไร
ไรโคก
โคก

 โครงการความรวมมือทาง  มีการจัดทําโครงการความ
วิชาการระหวาง อบต.
รวมมือทางวิชาการระหวาง
ไรโคกและองคกรภายนอก
หนวยงานและองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
อบต.ไรโคก

รายละเอียดโครงการ
 จัดใหมีคณะทํางานจัดทํา
ระบบการบริหารความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ป 25612563

 สนับสนุนใหมีการจัดทํา
โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.ไร
โคก เปนการแสวงหาความ
รวมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหวางหนวยงานตางๆ
 จัดใหมีการจัดทําโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงานและองคกร
ภายนอก อบต.ไรโคก เพื่อเปน
การแสดงความรวมมือและ
สรางเครือขายการพัฒนา
บุคลากร
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องคการบริหารสว นตําบลไรโคกได กําหนดโครงสรางการบริ ห ารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมิน ผล เพื่ อใชเปน เครื่องมือวั ดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุตาม
เปาหมายที่ตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้
1. การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก จะดําเนินการดังนี้
1) ใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่
วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร
การพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยมีผังโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 1
นายก อบต.ไรโคก
(CEO)

ปลัด อบต.ไรโคก (CKO)

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคน
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

งานบริหารงานบุคคล

สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รูปที่ 1 แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
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ความหมาย

สายการบังคับบัญชาโดยตรง
การประสานงาน
Flow ของการรายงาน

1)
ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางาน
ตอคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และผูบริหารระดับสูง
เปนประจําทุก 3 เดือน
2)
เพื่อใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ดําเนินการไปตามแผนแมบทฯ ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงตองดําเนินการ
ตอไป
3)
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ไรโคกที่สองคลองกับแผนแมบทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน
4)
สรางความเขาในแกผูเกี่ยวของทุกสวนราชการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ยอมรับและนํา
แผนไปสูการปฏิบัติ
2 การติดตามประเมินผล
เพื่อใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. กําหนดตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผนแมบทฯ
ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการวัดประสิทธิผลของแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ

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

ภาคผนวก

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
เรื่อง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
**************************
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทํา
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือที่
เรียกวา “HR Scorecard” ที่ สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลไดศึกษาและพัฒนาจาก
แนวทางของตางประเทศแลวนํามาออกแบบใหเหมาะสมกับระบบราชการไทย
ฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis ความ
ตองการ/ความคาดหวังของผูบ ริหารในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลใน
การพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากรยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการทางดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก ในรอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560
เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

สมิง คงประเสริฐ
(นายสมิง คงประเสริฐ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ที่ 391/๒๕60
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
....................................................
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทํา
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือที่
เรียกวา “HR Scorecard” ที่ สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลไดศึกษาและพัฒนาจาก
แนวทางของตางประเทศแลวนํามาออกแบบใหเหมาะสมกับระบบราชการไทย
ฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ประกอบดวย
๑. นายสมิง คงประเสริฐ
2. นางณัฐฐิญา แปนไทย
3. นายอรุณ เฟองฟู
4. วาที่รอยตรีภาคภูมิ เอี่ยมเพชร
5. นางสาวชุติกาญจน ดังสทาน
6. นางธาวินี ชาววงศจันทร

นายก อบต.ไรโคก
ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.ไรโคก
กรรมการ
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ

โดยคณะกรรมการจั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาบุ คลากร ในรอบประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563 ประกอบดวย วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริ หารสวนตําบล
ไรโคก พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis
ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวน
ตําบลในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการทางดานการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ในรอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ)

สมิง คงประเสริฐ
(นายสมิง คงประเสริฐ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
วันศุกรที่ 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
**********************
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
6

ชื่อ - สกุล
ผูเขาประชุม
นายสมิง คงประเสริฐ
นางณัฐฐิญา แปนไทย
นายอรุณ เฟองฟู
วาที่รอยตรีภาคภูมิ เอี่ยมเพชร
นางสาวชุติกาญจน ดังสทาน
นางธาวินี ชาววงศจันทร

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกรรมการ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

สมิง คงประเสริฐ
ณัฐฐิญา แปนไทย
อรุณ เฟองฟู
วาที่ ร.ต.ภาคภูมิ เอี่ยมเพชร
ชุติกาญจน ดังสทาน
ธาวินี ชาววงศจันทร

หมายเหตุ

สวัสดีทุกทานที่เขารวมประชุมกันในวันนี้ ตามที่ 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
ประชาชนในการพัฒ นาบุคลากร ยุทธศาสตร การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ
ทางดานการบริห ารงานบุคคลขององค การบริห ารส ว นตําบลไร โ คก ในรอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตอไป
โดยขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ไมมี

-2ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานกรรมการ

เลขานุการ

เรื่องพิจารณาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรั พยากรบุคคล” หรือที่เรียกวา “HR
Scorecard” ที่ สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลได
ศึกษาและพัฒนาจากแนวทางของตางประเทศแลวนํามาออกแบบใหเหมาะสม
กับระบบราชการไทย
ฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงไดดําเนินการจัดทําแผน
กลยุทธการบริห ารทรัพยากรบุ คคล เพื่อเปน แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ประกอบดวย วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis ความตองการ/ความ
คาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวังของ
พนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร ความตองการ/ความตาดหวังของ
ประชาชนในการพัฒนาบุคลากร ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ
ทางดานการบริห ารงานบุคคลขององค การบริห ารส ว นตําบลไร โ คก ในรอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตอไป
ซึ่งมีรายละเอียดของหลักการและเหตุผลของการจัดทําแผน โดยขอให
เลขาเปนผูชี้แจงตอไป
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไร โ คก ได
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนา
กําลังคน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบล
ไรโคก
“ทันสมัย
รวมใจประสาน
บริการเปนเลิศ
เทิดคุณธรรม”
ทันสมัย (M : Modern)
: ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอด
และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ
รวมใจประสาน (U : UMTY)
: ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลไร โ คกตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ให บ รรลุ ไ ด ต ามเป า หมาย
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: การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ
คือ ผูทํางานใหประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพื่อ
สนองนโยบายรั ฐ ให ส อดคล องตามพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ น ดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริห ารราชการตามพระราชบั ญญัติ ต อง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิงภารกิจแหงแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดภารเกิ ด และยุ บ เลิ ก หน ว ยงานที่ ไม จํ า เป น การกระจายภารกิ จ และ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํ านาจ การตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอ
ผลงาน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลไรโคกจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความโปรงใส และเปนธรรม
พันธกิจ
6. สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน
7. ส ง เสริ ม การทานแบบบู ร ณาการ ภายใต ห ลั ก การมี ส ว นร ว มเพื่ อ สร า ง
ทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมีสัมพันธภาพที่ดี
8. ส ง เสริ ม และพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู บุ ค ลากร อบต.ไร โ คกทุ ก ส ว น
ราชการ/หนวยงานอยางเปนระบบตอเนื่องและทั่วถึง
9. เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ
10.ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะ
และทัศนคติในกระบวนการทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อมั่นตนเอง
และใหเกิดแกบุคลกรในสังกัด
5.
6.
7.
8.

เปาหมายเชิงกลยุทธ
บุคลากรองค การบริหารสวนตํ าบลไรโคกสามารถปฏิ บัติงานไดอยางมื อ
อาชีพ (Knowledge Worker) สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ
ระบบการพั ฒ นากํ าลั ง คนองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไร โ คกมี ม าตรฐาน
สามารถรองรั บ ภารกิ จ การพั ฒ นาบุ คลากรของ อบต.ไร โ คก ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
วิชาการและระบบสารสนเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม
และเพียงพอ
กระบวนการเรี ย นรู ข องบุ ค ลการสั ง กั ด อบต.ไร โ คก มี ค วามต อ เนื่ อ ง
สามารถสรางองคความรูและเผยแพรสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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จุดแข็ง (Strengths : S)
1. มี เ จ าหน าที่ และผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะตํ า แหน งชั ด เจน สามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทันตอเหตุการณ
2. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
3. สงเสริมใหมีการใชระบบสาระสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ
พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทั่วถึง
มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน
4. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. ผู บ ริ ห ารให ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั้ ง ด า นวิ ช าการและด า น
พัฒนาบุคลากร
จุดออน (Weaknesses : W)
5. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการ และระหวางภาคสวนราชการ
ยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
6. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบ และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
7. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบตองานที่
ปฏิบัติคอนขางนอย
8. ขาดการสร า งวั ฒ นธรรมองค ก ร และพั ฒ นาแนวคิ ด รวมถึ ง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ และขวัญกําลังใจ ที่จะทํา
ใหขาราชการและเจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities : O)
10.นโยบายรัฐบาลตอการเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน
11.กระทรวงมหาดไทยและกรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
สนับสนุนการพัฒนาพนักงานสว นตําบลดานความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
13.ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
14.กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
15.การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต
เปนตน
16.พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน
17.มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ซึ่ งกั น และกั น ระหว า งหน ว ยงานด ว ย
การศึกษาดูงาน
18.มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน
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5. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอยาง
มีประสิทธิภาพ
6. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน
7. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด
8. กระแสความนิ ยมของตางชาติมีผ ลกระทบต อคุ ณภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน
ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร
6. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวม
ใหเกิดขึ้นในองคกร
7. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ
8. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ
9. เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ต อภารกิ จ ของรั ฐ ซึ่ งได แก การบริ ห ารเพื่ อ ให ไ ด
ผลลัพธ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค (Objective) ที่วางไว
โดยมี ก ารบริ ห ารงานแบบมุ ง เน น ผลสั มฤทธิ์ (result based
management)
และการจั ด ทํ า ข อ ตกลงว า ด ว ยผลงาน
(performance agreement) ในองคกร
10.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแก
การบริหารที่จะตองบริหารในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา
(input) กับผลลัพธ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา costbenefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของ
แผนงานหรื อโครงการต างๆเที ย บกั บ ประโยชน ที่ได รั บ รวมทั้ ง
จั ด ทํ า เป า หมายการทํ า งานและวั ด ผลงานของตาลบุ ค คล
(individual
scorecards)
ที่ เ ชื่ อ มโยงระดั บ องค ก ร
(Organization scorecards)
ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากร
6. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน
8. พั ฒ นาและธํ ารงรั ก ษาคุ ณภาพชี วิ ต การทํ างานของพนั กงานให
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร
9. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน
10.ช ว ยธํ า รงรั ก ษาพฤติ ก รรมพนั ก งานให มี จ ริ ย ธรรมและความ
รั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม พนั ก งานส ว นตํ า บลได รั บ การส งเสริ ม ให
เรียนรูทั้งในและนอกระบบ
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4. เกิ ด ประโยชน สุ ข ต อ ประชาชน การบริ ห ารราชการที่ ส ามารถ
ตอบสนอง (Responsiveness) ตอความตองการของประชาชน
และพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact)
ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน
5. ไม มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กิ น ความจํ า เป น มี ก ารกํ า หนด
ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งานและการลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน
(process simplification) เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุด
บริการใกลตัวประชาชน
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการซึ่งไดแกการปฏิบัติราชการที่มุงเนนถึงความตองการ
ของประชาชน (citizen survey)
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจั ดการความรูและการ
พัฒนากําลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร
1.2 แผนงานการจั ด ทํ า ระบบแผนและประสานการพั ฒ นาระบบ
ราชการหนวยงานตางๆในสังกัด อบต.ไรโคก
1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.ไรโคก
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ /ฝกอบรมทัศนศึกษาดู
งานภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม
2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน
(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ
(หลักสูตรเฉพาะดาน)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning
Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการ
พัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด
(ทุกทานสามารถพิจารณาไดตามรางแผนฯ นะคะ)
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ทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลไรโคกไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ และ
แนวทางการติดตามประเมินผล เพื่อใชเปนเครื่องมือวั ดความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม
มากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้
1. การบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ด การและติ ด ตามผลการทํ า งานตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะดําเนินการดังนี้
1) ให มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่ วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ คณะกรรมการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร การพั ฒ นา
กําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยมีผังโครงสรางองคกรและการ
บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
2) ให ค ณะทํ า งานติ ด ตามประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นากํ า ลั ง คน
รายงานผลการทํ างานต อ คณะกรรมการพั ฒ นาแผนยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นา
กําลังคนองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และผูบริหารระดับสูง เปนประจําทุก
3 เดือน
3) เพื่อใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคกดําเนินการไปตามแผนแมบทฯ ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงตองดําเนินการตอไป
4) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคกที่สองคลองกับแผนแมบทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการ
ดําเนินงานและประสานงาน
5) สรางความเขาในแกผูเกี่ยวของทุกสวนราชการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
ยอมรับและนําแผนไปสูการปฏิบัติ
2 การติดตามประเมินผล
เพื่อใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. กําหนดตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการ
ดําเนินการตามแผนแมบทฯ ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยกําหนด
ตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการวัดประสิทธิผลของแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ
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ทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก คณะกรรมการทานใด
เห็นสมควรแกไข หรือเพิ่มเติมอยางไรเชิญคะ
ประธานกรรมการ
ที่ประชุม
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
ที่ประชุม
ประธานกรรมการ

มีทานใดเสนอเพิ่มเติมจากที่บุคลากรชี้แจงหรือไมครับ
ไมมี
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของ
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดวยครับ
ใหความเห็นชอบการพิจารณาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลไรโคก
มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
ไมมี
เมื่อไมมีใครสงสัย หรือมีเรื่องอื่นใด กระผมขอปดประชุมครับ

ปดประชุม

เวลา 12.00 น.

ที่ประชุม

(ลงชื่อ)

ธาวินี ชาววงศจันทร
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางธาวินี ชาววงศจันทร)
เลขาคณะทํางานจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

สมิง คงประเสริฐ
(นายสมิง คงประเสริฐ)
ประธานคณะกรรมการฯ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

