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องคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

อําเภอทาบอ   จังหวัดหนองคาย 



 

คํานํา 
 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และระบบบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรประสบ
ความสําเร็จ  

องคการบริหารสวนตําบลบานวาน  จึงไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานวานตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  หรือ  HR 
Scorecard  โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  

1.  ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

 
1.  ขอมูลทั่วไป 
 องคการบริหารสวนตําบลบานวาน  ตั้งอยูทางทิศใตของที่วาการอําเภอทาบอไปทางถนนทาบอ-บานผือ 
หางจากที่วาการอําเภอเมืองถึงเขตตําบล  52  กิโลเมตร  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตั้งอยูหางจาก     
ที่วาการอําเภอทาบอ  10  กิโลเมตร   
 

 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบานวาน เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด กลาง  มีพื้นที่ประมาณ  
22,841 ไร  จํานวนประชากรประมาณ  7,448  คน จํานวนครัวเรือน  2,078  ครัวเรือน 
 

จัดแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
1. สํานักปลัด   แบงสวนราชการภายในออกเปน  7  งาน คือ 
1)   งานบริหารงานทั่วไป             2)   งานนโยบายและแผน 
3)   งานนิติการและการพาณิชย   4)   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5)   งานกิจการสภา อบต.      6)   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7)   งานสงเสริมการเกษตร    
 
2.  กองคลัง   แบงสวนราชการภายในออกเปน 4  งาน  คือ 
1)   งานการเงิน     2)   งานบัญชี 
3)   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได   4)   งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 
3.   กองชาง  แบงสวนราชการภายในออกเปน  3  งาน  คือ 
1)    งานกอสราง    2)   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3)    งานผังเมือง      
 
4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แบงสวนราชการภายในออกเปน  2  งาน  คือ 
1)  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
2)  งานสงเสริมการทองเที่ยวและกิจการกีฬา 
 
4.  กองสวัสดิการสังคม  แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน  คือ 
1)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2)  งานสังคมสงเคราะห 
3)  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
4)  งานกิจการสภาเด็กและเยาวชน 
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วิสัยทัศน  ( Vision) 

บริหารงานโดยใชระบบคุณธรรมเปนพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่เปนคนเกง คนดี และ
มีคุณภาพ 

 
พันธกิจ ( Mission) 
 1.  บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง และ
ความเปนกลางทางการเมือง เปนพื้นฐาน 
 2.  พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
 3.  สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเปน
คนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 4.   สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
เปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  2 
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 
.................................................... 

 
  องคการบริหารสวนตําบลบานวาน  ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที่ สํานักงาน ก.พ.กําหนดไว ซึ่งกรอบ
มาตรฐานประกอบดวย 
  มิติที่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 
  มิติที่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี ้
  (ก)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  (ข)  สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุชองวางดานความ
ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 
  (ค)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่งจําเปน
ตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 
  (ง)   สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสรางความ
ตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 
  มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชนการสรรหาคัดเลือก 
การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย  และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 

(ข)  สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 
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(ค)  สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตองบประมาณ

รายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity)ตลอดจนความ
คุมคา (Value for Money) 
  (ง)  มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
 
  มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
  หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสวน
ราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

(ก)  การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมายพันธกิจของสวน
ราชการ ( Retention) 

(ข)  ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงานโครงการ และ
มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
  (ค)  การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการแบงปน
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาขาราชการ
และผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ 
  (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 
 
  มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง  การที่สวนราชการจะตอง 
  (ก)  รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย  โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
  (ข)  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ทั้งนี้ จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุก
กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
 
  มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
   หมายถึง การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี ้  
  (ก)   ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแก
ประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่  โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิต
สวนตัว 
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(ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 
  (ค)  มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและ
บุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเอง 
    
  มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่จะชวยทํา
ใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคลองมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บทที่  3 
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
 
 องคการบริหารสวนตําบลบานวาน  ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ตามข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1.  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย ผูบริหารเปนหัวหนา
คณะทํางาน  หัวหนาสวนราชการระดับกองเปนคณะทํางาน และหนวยงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ โดย
คณะทํางานดังกลาวมีหนาที่วิเคราะหขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของ
ผูบริหารขาราชการ พนักงานในสวนตางๆขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ทําใหผูเขาประชุมไดรับความรู ความเขาใจใน
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.   จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกลาว ไดดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน โดยระดมความคิดเห็นตั้งเปนประเด็นคําถามดังนี ้
 3.1  เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่องคการบริหารสวนตําบลตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป 
ขางหนาคืออะไร 
       *   งานกระบวนงาน 
       *   คน 
       *   ทรัพยากร 
       *   ผูรับบริการ 

3.2  อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององคการบริหารสวนตําบล และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือ
มุงเนนใหดยีิ่งขึ้น 
 3.3  อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลประสบผลสําเร็จ เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
 3.4  อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรือทานคาดหวังให
หนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน 
    
  สรุปประเด็นคําตอบการดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรขององคการ
บริหารสวนตําบล 4 ขอ ไดดังนี ้
 

1)    เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่องคการบริหารสวนตําบลตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป 
ขางหนาประกอบดวย 
  *   งานกระบวนงาน 
  (1)   ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  (2)   มีการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
  (3)   มีการบูรณาการรวมกันระหวางสํานัก/กอง สามารถประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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(4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ตามผลการ

         ปฏิบัติงานที่แทจริง 
  *  คน 
  (1)   บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ของการเปนขาราชการ 

(2)    มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 
(3)    บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงานไดใน

สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  (4)   จํานวนบุคลากรมีความเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

*   ทรัพยากร 
(1)   มีอุปกรณในการทํางานที่ทันสมัย อยางพอเพียง 
(2)   นําเทคโนโลยีมาปรับใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
(3)    มีงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียง 

  *   ผูรับบริการ/ประชาชน 
  (1)   ประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกตอง 
  (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 
  (3)   เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 

2)   อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลและอยากจะใหรักษาไว
ตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่งขึ้น 
  (1)   ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
  (2)   บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ ทํางานแบบฉันทพ่ีนอง 
  (3)   บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่แตละตําแหนง 
  (4)   สภาพแวดลอมในการทํางานที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  (5)    มีการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางตอเนื่อง 
  (6)    มีสวัสดิการใหบุคลากร 
  

3)  อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลประสบผลสําเร็จ เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

 (1)   สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับ เปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 (2)   สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 (3)   การพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
 (4)   การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับสํานัก/กองเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ

         ทํางาน 
 (5)   ผูปฏิบัติงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
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4)   อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรือทานคาดหวังให

หนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน 
  1)  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 
  2)  มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสม่ําเสมอ 
  3)  ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
4.   กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลว จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้

1.   มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ 
      ทั้งในปจจุบันและอนาคต  
2.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และมีการบูรณาการ 
      รวมกัน 
3.   มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.    สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
5.   มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
6.   มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 
7.   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลความรู   
      และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

5.  คณะทํางานฯ ไดจัดประชุมขาราชการและลูกจางประจํา จํานวน 16  คน  เพื่อรวมกันจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง ( Gap Analysis )  ซึ่ง
เปนการหาสวนตางระหวางระดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังใหเกิด
ขึ้นกับสถานภาพปจจุบันวามีความแตกตางกันเพียงไร ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี ้
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สรุปผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทิศทางความตองการกับผลการการปฏิบัติงาน

ดาน 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 การสรางวัฒนธรรมองคกร
ใหทํางานแบบมีสวนรวม 
การทํางานเปนทีม และ 
มีการบูรณาการรวมกัน 

0 1 5 5 5 62 3.87 3 3 4 6 0 45 2.81 1.06 

2 มีการวางแผนและบริหาร
กําลังคนสอดคลองกับ
ภารกิจและความจําเปนของ
สวนราชการ ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต  

0 2 3 4 7 64 4.00 1 4 7 3 1 47 2.93 1.07 

3 สงเสริมสวสัดิการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพิ่มเติม
ที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย 

0 1 3 6 6 65 4.06 3 3 3 6 1 47 2.93 1.13 

4 มีระบบการบริหารผลงาน 
ที่เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคา 

0 0 3 7 6 67 4.19 1 4 6 4 1 48 3.00 1.19 

5 มีความโปรงใสในทุก
กระบวนการ ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

0 0 0 7 9 73 4.56 0 0 5 7 4 63 3.93 0.63 

6 สนับสนุนใหขาราชการ มี
การพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่อง มีการแบงปน
แลกเปลีย่นขอมูลความรู  
และพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรยีนรู 

0 0 3 4 9 70 3.95 1 2 5 4 4 56 3.50 0.45 

7 มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในกิจกรรม
และกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ 

0 0 4 8 4 64 4.00 0 3 3 5 4 55 3.43 0.57 
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จากการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทิศทางความตองการกับผลการการ

ปฏิบัติงานดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis )  จึงไดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีสวน
ตางมากที่สุด  7  ประเด็นยุทธศาสตร คือ   

1.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และมีการบูรณาการรวมกัน 
2.   มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของสวนราชการทั้งใน

       ปจจุบันและอนาคต  
3.   สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
4.   มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 
5.   มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6.   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลความรู  

       และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
7.   มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ   

       ปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
  
การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ที่ตองการของประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนด
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และมี
การบูรณาการรวมกัน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความคิดเห็นของ 
     ขาราชการในทุกระดับสม่ําเสมอ 
2.  สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3.  สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา 
     และผูใตบังคับบัญชา ในทุกสวนราชการ 

1.  คานิยมในการทํางานของผูบังคับบัญชา 
     และผูใตบังคับบัญชา 
2.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไมชัดเจน 
3.  ขาดการเผยแพร ขอมูลขาวสาร 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิง่ท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหมีวิสัยทัศน 
และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 
2.  กําหนดระเบียบ หลักเกณฑในการปฏิบัติที่ชัดเจน
3.  มีการเผยแพร ขาวสารประชาสัมพันธอยาง 
    สม่ําเสมอ 

1.  ผูบริหารและพนักงานใหความสําคัญ 
2.  ปรับเปลี่ยนคานิยมในการทํางานของ 
    ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
3.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหมี 
วิสัยทัศ และเขาใจในระบบบริหารราชการยุคใหม 
2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความคดิเห็นของ
ขาราชการในทุกระดับสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการทํางานแบบมีสวนรวม   
งานบรรลุผลตามเปาหมาย  ทํางานมีความสุข 
2. จํานวนครั้งในการประชุม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2    มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของ 

สวนราชการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต  
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร 
    และรัฐบาล 
2.  วิเคราะหอัตรากําลังในการจัดแผนอัตรากําลังให
เหมาะสม กับภารกิจ 

1. ขอจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
2. อัตรากําลังไมสอดคลองกับภารกิจ 
 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม   
กับภารกิจ 

1.  จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับ
ภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน 
 

1. จํานวนครั้งในการปรับแผนอัตรากําลัง 
2.  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนผังเสนทาง
ความกาวหนาใหกับพนักงาน 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาค

บังคับตามกฎหมาย 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  ผูบริหารใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากร 
      บุคคล 
2.  จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการใหกับ
บุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณของหนวยงาน 
2.  ปญหาหนี้สินของพนักงาน 
 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   กําหนดเปนนโยบายในการเสริมสราง   ชีวิตที่ดี 
     กับขาราชการและลูกจางประจํา 
2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.  ใหพนักงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน 
2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการใหกับ
บุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

1.  จํานวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
กําหนด 
2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกําหนด 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน 
    และบริการ 
3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได 
 

1.  บุคลากรไมเขาใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ 
      ใหกับบุคลากร 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 

1.  ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน 
    และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.  บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน 
2.  จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
พนักงาน 
 

1.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการดําเนินงาน 
     ไมชัดเจน 
 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   กําหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ดําเนินงานใหชัดเจน 
 

1.  ผูบริหารใหความสําคัญกับการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคลคลอยางโปรงใส  ตรวจสอบได 
2.  มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบริหารงาน 
     บุคคลอยางสม่ําเสมอ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
1.  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เปนแนวทางในการดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการบริหารงาน 
บุคคลอยางสม่ําเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑการตัดสินใจหรือการใช
ดุลพินิจของผูบริหารหนวยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับดานการ
บริหารงานบุคคลไวเพื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสดาน
การบริหารงานบุคคล 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  6   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการแบงปน

แลกเปลี่ยนขอมูลความรู  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1.  สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ 
2.  มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา
ความรู  ทักษะ อยางสม่ําเสมอ 
 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู 
2.  ขาดการเผยแพรและประชาสัมพันธ องคความรู 
3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรู 
ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 
2.  มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและ
หมวดหมู 
 

1.  ผูบริหารใหการสนับสนุน 
2. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.   มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา
ความรู  ทักษะ อยางสม่ําเสมอ 
2. มีการเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรูใหกับ
บุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและ
หมวดหมู 
4. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความสําเร็จในการเผยแพรองคความรู 
2.  จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 
3.  รอยละของบุคลากรที่มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  7    มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 
เก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM)   
2.  มีการจัดอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลยี  อยางสม่ําเสมอ 
 

1.  ขอจํากัดดานงบประมาณ 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดปริมาณการใช 
วัสดุครุภัณฑ 

1.  ผูบริหารใหการสนับสนุน 
 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.   มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรูดาน IT ของบุคลากร  
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
3.   นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดปริมาณการใช 
วัสดุครุภัณฑ 
 

1.  จํานวนกิจกรรมดานการบริหารงานบุคลากรที่ใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและใหบริการ 
2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับอบรมหรือพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลยี 
3.  ปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑลดลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-15- 
สรุปประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด   

ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จดาน HR  และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคลอง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1 การสรางวัฒนธรรมองคกรให
ทํางานแบบมีสวนรวม การทํางาน
เปนทีม และมีการบรูณาการ
รวมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรใหม ี
วิสัยทัศ และเขาใจในระบบ
บริหารราชการยุคใหม 
2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟง
ความคิดเห็นของขาราชการใน
ทุกระดับสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการ
ทํางานแบบมีสวนรวม   งาน
บรรลผุลตามเปาหมาย  ทํางาน
มีความสุข 
2. จํานวนครั้งในการประชุม 

5 2561-
2563 

 

2 มีการวางแผนและบริหารกําลังคน
สอดคลองกับภารกิจ 
และความจําเปนของสวนราชการ 
ทั้งในปจจุบันและอนาคต  
 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลังใหเหมาะสม กับ
ภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเสนทาง
ความกาวหนาใหกับพนักงาน 

1. จํานวนครั้งในการปรับแผน
อัตรากําลัง 
2.  ระดบัความสําเรจ็ในการ
จัดทําแผนผังเสนทางความ 
กาวหนาใหกับพนักงาน 

1 2561-
2563 

 

3 สงเสริมสวสัดิการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพิ่มเติมทีไ่มใช
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

 

1.  ใหพนักงานนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการ
ทํางานและในชีวิตประจาํวัน 
2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน 
และสวสัดิการใหกับบุคลากร
เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

1.  จํานวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
กําหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจของ 
บุคลากรตอการจดัสวสัดิการ 

5 2561-
2563 

 

4 มีระบบการบริหารผลงานที่เนน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุมคา 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่
เที่ยงตรง เช่ือถือได 
2.  มีการติดตามและระเมินผล
การปฏิบัติงาน อยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเปนศูนย 
กลางในการทํางาน และบริการ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตีอระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  

3 2561-
2563 

 

5 มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ 
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรมเปน
แนวทางในการดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสาร
ดานการบริหารงาน บุคคลอยาง
สม่ําเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑการ
ตัดสินใจหรือการใชดลุพินิจของ
ผูบริหารหนวยงานในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐานหรือ
รายงานเกี่ยวกับดานการ
บริหารงานบุคคลไวเพื่อการ
ตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/กจิกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จํานวนเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับความไมโปรงใสดาน
การบริหารงานบุคคล 

4 2561-
2563 
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ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคลอง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6 สนับสนุนใหขาราชการ มีการ
พัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มีการ
แบงปนแลกเปลีย่นขอมูลความรู  
และพัฒนาองคกรใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

 

1.   มีการจดัอบรมหรือสง
บุคลากรเขารับการพัฒนา
ความรู  ทักษะ อยางสม่ําเสมอ 
2. มกีารเผยแพร และ
ประชาสมัพันธองคความรูใหกับ
บุคลากรอื่นไดเรียนรู 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค
ความรูใหเปนระบบและ
หมวดหมู 
4. มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  

1.  ระดบัความสําเรจ็ในการ
เผยแพรองคความรู 
2.  จํานวนองคความรูทีไ่ดรับ
การรวบรวม 
3.  รอยละของบุคลากรทีม่ีการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
   

3 2561-
2563 

 

7 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ 

 

1.   มีการนําเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มระสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรูดาน IT 
ของบุคลากร อยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 
3.   นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลด
ปริมาณการใชวัสดคุรุภณัฑ 
 

1.  จํานวนกิจกรรมดานการ
บริหารงานบุคลากรที่ใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ใหบริการ 
2.  รอยละของบุคลากรทีไ่ดรับ
อบรมหรือพัฒนาความรูดาน
เทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใชวัสดุครภุัณฑ
ลดลง 

2 2561-
2563 
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6.   จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอตอฝายบริหารเพื่อใหความเห็นชอบ 
       และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ 
 

รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความ

สอดคลอง
เชิง 

ยุทธศาสตร 
 

1.  ปรับปรุงโครงสราง
และอัตรากําลังให
เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเสนทาง
ความกาวหนาใหกับ
พนักงาน 

1. จํานวนครั้งในการปรับ
แผนอัตรากําลัง 
2.  ระดบัความสําเรจ็ใน
การจัดทําแผนผังเสนทาง
ความกาวหนาใหกับ
พนักงาน 

1.  แผนงานจัดทําแผนผัง
เสนทางความกาวหนา
ใหกับพนักงาน 
2. โครงการให
ทุนการศึกษาแกพนักงาน 
 

งานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั  
อบต.บานวาน 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการนําเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใชใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู
ดาน IT ของบุคลากร 
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
3.   นําเทคโนโลยีมาใช
เพื่อลดปรมิาณการใชวัสดุ
ครุภณัฑ 
 

1.  จํานวนกิจกรรมดาน
การบริหารงานบุคลากรที่
ใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลและ
ใหบริการ 
2.  รอยละของบุคลากรที่
ไดรับอบรมหรือพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใชวัสดุ
ครุภณัฑลดลง 

1.  แผนงานสงบุคลากร 
เขารับการอบรมพัฒนา
ความรูดาน IT จาก
หนวยงานภายนอก 
2. แผนงานการจัดทํา
บันทึกทะเบียนประวัต ิ
ดวยคอมพิวเตอร 
3. แผนงานการเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางเว็บไซด 
 

งานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั  
อบต.บานวาน 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

มติที่ 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ที ่4) 

1. มีระบบการประเมินผล
งานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได 
2.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเปนศูนย 
กลางในการทํางาน และ
บริการ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอผล
การปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
  

1.  แผนงานการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีตอระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. แผนงานการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

งานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั  
อบต.บานวาน 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

ที่ 6) 

1.   มีการจดัอบรมหรือสง
บุคลากรเขารับการพัฒนา
ความรู  ทักษะ อยาง
สม่ําเสมอ 
2. มีการเผยแพร และ
ประชาสมัพันธองคความรู
ใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรู
ดวย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องคความรูใหเปนระบบ
และหมวดหมู 

1.  ระดบัความสําเรจ็ใน
การเผยแพรองคความรู 
2.  จํานวนองคความรูที่
ไดรับการรวบรวม 
3.  รอยละของบุคลากรที่
มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

1.  โครงการอบรมสัมมนา
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 
2.  แผนงานการเผยแพร
องคความรูในองคกร 
3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรูในองคกร 
4.  แผนงานการจดัทําแผน 
พัฒนาบุคลากร 

งานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั  
อบต.บานวาน 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 
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มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

 4. มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

    

มิติที่ 4 
ความพรอม
รับผิดดาน

การ
บริหารงาน

บุคคล 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรม
เปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร ขอมูล
ขาวสารดานการ
บริหารงาน บุคคลอยาง
สม่ําเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑการตัดสินใจ
หรือการใชดุลพินิจของ
ผูบริหารหนวยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกีย่วกับดาน
การบริหารงานบุคคลไว
เพื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมดานคณุธรรม
จริยธรรม 
4.  จํานวนเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับความไมโปรงใส
ดานการบริหารงานบุคคล 
 

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
การใชดุลพินิจและรายงาน
เกี่ยวกับดานการ 
บริหารงานบุคคล 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักสวนตําบล
และพนักงานจาง 
 

งานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั  
อบต.บานวาน 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหวาง 

ชีวิตกับการ
ทํางาน 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ที่ 3) 

1.  ใหพนักงานนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการทํางานและใน
ชีวิตประจําวัน 
2. จัดสภาพแวดลอมการ
ทํางาน และสวสัดิการ
ใหกับบุคลากรเพื่อเปน
แรงจูงใจในการทํางาน 
 

1.  จํานวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายกําหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการจัด
สวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.  แผนงานสํารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรตอ
การจัดสวัสดิการ 
3. โครงการสงเสรมิ 
สนับสนุนเพื่อดําเนนิการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั  
อบต.บานวาน 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ที่ 1) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรใหม ี
วิสัยทัศ และเขาใจใน
ระบบบรหิารราชการยุค
ใหม 
2.  จัดประชุมเพื่อการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ขาราชการในทุกระดับ
สม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของ
การทํางานแบบมีสวน
รวม   งานบรรลผุลตาม
เปาหมาย  ทํางานมี
ความสุข 
2. จํานวนครั้งในการ
ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมาย 
2.  แผนงานการประชุม
เพื่อรับฟงความคิดเหน็
ระหวางผูบริหารและ 
พนักงาน 

งานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั  
อบต.บานวาน 

ผูบังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 



 

-19- 
ผลที่คาดวาหนวยงานจะไดรับ 
 1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพรอมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 2.   สอดคลองกับนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จังหวัด   และองคการบริหารสวนตําบล 

3.   ผูบริหารนําเปนเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายที่วางไว 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
ที่  8/2561 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
…………………………………………….. 

ตามที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และระบบบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรประสบ
ความสําเร็จ  

องคการบริหารสวนตําบลบานวาน  จึงไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานวานตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  หรือ  HR 
Scorecard  โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  

1.  ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

  เพื่อใหการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  องคการบริหารสวนตําบลบานวาน    
จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  หรือ  HR  Scorecard  เปนไปดวยความ
เรียบรอยจึงแตงต้ังคณะกรรมการ  ประกอบดวย 

 

1. นายกอบต.บานวาน     ประธานคณะทํางาน 

2. ปลัด อบต.      คณะทํางาน 

3. รองปลัดอบต.     คณะทํางาน 

4. หัวหนาสํานักปลัด     คณะทํางาน 

5. ผูอํานวยการกองคลัง     คณะทํางาน 

6. ผูอํานวยการกองชาง     คณะทํางาน 

7. หัวหนาฝายบริหารการศึกษา ฯ   คณะทํางาน 



 

8. หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม ฯ    คณะทํางาน 

9. เจาพนักงานธุรการ     คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที ่ดังนี้ 
1. วิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหครอบคลุมการบรรลุ

เปาหมายและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร 
3.  กําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ของแตละเปาประสงค 
4.  การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/โครงการ

รองรับ 
5.  การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางตอนายก อปท. 
6.  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/

โครงการใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ 
7.  การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพื่อใหเกิดการ

ปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอ ๆ ไป 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   8  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 

                            ประภาส  คลังชํานาญ 
      (นายประภาส  คลังชํานาญ) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

ครั้งที่  1/2561 
วันที่  8  มกราคม  2561  เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
ผูมาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายประภาส  คลังชํานาญ นายก อบต. ประภาส  คลังชํานาญ 
2 นายบรรยงค  มาตรโสภา ปลัด อบต. บรรยงค  มาตรโสภา 
3 นางสาวอรุณ  เจริญสุข รองปลัด อบต. อรุณ  เจริญสุข 
4 นางสาวมณีวรรณ  ราชวงศ หัวหนาสํานักปลัด มณีวรรณ  ราชวงศ 
5 นายเริงณรงค  มะลิงาม ผูอํานวยการกองคลัง เริงณรงค  มะลิงาม 
6 นายประพร  พลศักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ประพร  พลศักดิ์ 
7 นางสาวญาดา  โพธิบาย หัวหนาฝายบริหารการศึกษา ฯ ญาดา  โพธิบาย 
8 นายสมานมิตร  ใจชื่อ หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม ฯ สมานมิตร  ใจชื่น 
9 นายพงษศักดิ์  เหรียญทอง เจาพนักงานธุรการ พงษศักดิ์  เหรียญทอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  เมื่อท่ีประชุมพรอมแลวกระผมขอเปดการประชุมตามวาระการประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ประธาน  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานวาน  ที ่  7/2561  ลงวันที่  8  มกราคม  2561 
  เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
  ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย 
  1.1  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน   ประธานกรรมการ 
  1.2  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานวาน   กรรมการ 
  1.3  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานวาน   กรรมการ 
  1.4  หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลบานวาน  กรรมการ 
  1.5  นักจัดการงานทั่วไป      กรรมการ/เลขานุการ 
 
  2.  คณะทํางานมีหนาที่ดังนี้ 

1. วิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหครอบคลุมการบรรลุ
เปาหมายและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร 
3.  กําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ของแตละเปาประสงค 
4.  การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/โครงการ
รองรับ 
5.  การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางตอนายก อปท. 
6.  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/
โครงการใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ 



 

7.  การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอ ๆ ไป 
องคการบริหารสวนตําบลบานวาน  ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน
ดังกลาว  ประกอบดวย 
1.  ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา - ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา - ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน -  สําหรับในปงบประมาณ  2561  นี้  เรายังไมมีกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่จะดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน  ดังนั้นในวันนี้จึงเชิญ
ทุกทานทีเ่ปนคณะกรรมการรวมประชุมพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการครับ 

ปลัด อบต. -  ครับ ที่แลวมาฝายเลขาก็ไดรายงานผลการดําเนินการที่แลวมาใหทานประธานทราบแลว และ
อบต.เราก็ไดดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมเหลานี้ตั้งแตป 2560 ดังนั้นในปนี้ผมเห็นควรใหสวน
ราชการ หัวหนาสวนทุกสวนรวมกันพิจารณางานในสวนราชการของทานเองกอนเปนอันดับแรก
แลวลงมติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรวมกันอีกครั้งหนึ่งครับ 

ประธาน -  ครับ ตามที่ปลัด อบต. เสนอก็ถือวาดีนะครับ ทุกสวนจะไดนําเสนอผลงานที่จะใหทุกคนได
คัดเลือกอีกครั้ง เริ่มจาก หัวหนาสํานักปลัด 

หัวหนาสํานักปลัด –  สําหรับการจัดการความรูในองคกร ขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน ในป 2561 
สํานักงานปลัดขอเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการ
บริหารสวนตําบลบานวานคะ  สืบเนื่องจากการตรวจโบนัสในปตอไปจากนี้  ตามมิติที่  4  มิติ
ดานการพัฒนาองคกร  กําหนดใหตรวจกิจกรรมเหลานี้ทั้งหมด  ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมการอีก
วิธีหนึ่งดวย  สํานักปลัดจึงเสนอเรื่องดังกลาวคะ  ประกอบกับ อีกประการหนึ่งฝายเลขาทํา
หนาที่รับผิดชอบในงาน KM และงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดอยูแลว  มีความรู
ความสามารถและรับผิดชอบอยูแลว  ก็สามารถถายทอดงานมาไดอยางดีคะ 

ประธาน -  เชิญกองคลังครับ 

ผอ.กองคลัง -  สําหรับกองคลัง  ขอเสนอเรื่องการตรวจงานจาง และการทําหนาที่คณะกรรมการตรวจการ
จางครับ เนื่องจากวาปจจุบันขาราชการมีหนาที่นอกเหนือจากงานประจําแลว ยังตองทําหนาที่
เปนคณะกรรมการดังกลาวดวยคะ 

ประธาน -  เชิญกองชางครับ 



 

ผอ.กองชาง -  สําหรับกองชาง  ขอเสนองานเกี่ยวกับการใหบริการขอติดตั้งไฟฟากับประชาชนครับ  จริง ๆ 
แลวงานของกองชาง เปนงานสายงานชางที่คอนขางจะเขาใจยากอยูพอสมควรจึงยากที่จะ
สามารถทํางานในรูปแบบการจัดการความรูในองคกร  เพื่อใหทุกทานไดครับ 

ประธาน -  เชิญกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

หน.ฝายการศึกษาฯ –  กองการศึกษาขอเสนองานเกี่ยวกับการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กคะ  เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เราคะ 

หน.ฝายสวัสดิการฯ  -  กองสวัสดิการขอเสนองานเกี่ยวกับการลงทะเบียนผูสูงอายุครับ  เพื่อเปนการดูแลผูสูงอายุ
ในตําบลของอบต.บานวานครับ 

ประธาน -  ในเมื่อสวนตาง ๆ ไดเสนอเรียบรอยแลว  ตอไปเราจะลงมติเพ่ือคัดเลือกงานที่จะดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร  ของ อบต.เรา ครับ  ใหเลขาสรุปงานที่แตละสวนเลือกไว
อีกครั้งครับ 

เลขา  -  คะ  งานที่แตละสวนจะนํามาเปนตัวเลือกใหกับคณะทํางานไดพิจารณาคัดเลือกรวมกันดังนี้ 

1. สํานักปลัด  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานวาน 

2. กองคลัง  การปฏิบัติหนาที่คณะกรมการตรวจการจาง 

3. กองชาง  การขอติดตั้งไฟฟาของประชาชน 

4. กองการศึกษา ฯ การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บานวาน 

5. กองสวัสดิการฯ  การลงทะเบียนผูสูงอายุ 

ประธาน  - ลําดับตอไป  ขอใหแตละคนเลือกมติ คัดเลือกครับ และใหเลขาสรุปคะแนนครับ 

เลขา  -  ผลการลงมติของคณะทํางานเปนดังนี้คะ 

งาน คะแนน หมายเหตุ 

1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอบต.บานวาน 4  

2. การปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตรวจการจาง 3  

3. การขอติดตั้งไฟฟาของประชาชน 3  

4. การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3  

5. การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานวาน 3  

  

 มติที่ประชุมมีมติเลือกการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน
เปนงานที่จะใชในการจัดการความรูในองคกรในองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ในปงบประมาณ  2561 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  5  -  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไมมี – 

ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีทานใดเสนอเรื่องอะไรบางครับ ถาไมมีผมจะขอปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 



 

 

 

ลงชื่อ พงษศักดิ์  เหรียญทอง ผูจดรายงานการประชุม 

       (นายพงษศักดิ์  เหรียญทอง) 

                                                    เลขานุการคณะทํางาน 

 

 

ลงชื่อ  ประภาส  คลังชํานาญ ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายประภาส  คลังชํานาญ) 

                                                    ประธานคณะทํางาน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


