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คานา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความสาเร็จ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ จึงได้จัดทาแผน ยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เพื่อทีจ่ ะนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทา
เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้บรรลุ เป้าหมายสาคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
เป็นองค์การที่มีการบริหารงานบุคคลที่ “มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ให้มีความรู้
สมรรถนะ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ความก้าวหน้า และมีความสุข”

งานบริหารทั่วไป สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

บทที่ 1
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
1. ข้อมูลทั่วไป
ตาบลหนองอียอเดิมขึ้นรวมอยู่กับตาบลหนองระฆัง อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ที่ตั้งเป็นที่ราบสูงสลับป่า
ไม้มีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มาอาศัยอยู่ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน หรือบริเวณ
ด้านทิศใต้ของหนองอียอมีลักษณะเป็นหนองน้า ลาห้วย มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายที่
เหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
ต่อมาบ้านหนองอียอได้แยกการปกครองจากตาบลหนองระฆัง อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ.
2534 เป็นตาบลหนองอียอ อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ในขณะนั้นตาบลหนองอียอมี 8 หมู่บ้าน และได้
แบ่งแยกหมู่บ้านเรื่อยมาจนปัจจุบันมี 11 หมู่บ้าน ตาบลหนองอียอได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสภาตาบล
เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลเมื่อปี 2540
โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับดังนี้
1. นายบุญโท สระแก้ว ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร (2540
– 2544)
2. นายบุญโท สระแก้ว ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (2544
– 2548)
3. นายสามารถ ครองสัตย์ ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (2548
– 2552)
4. นางยุภาวดี บุญมาก ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ( 2552 – 2556)
5. นายสามารถ ครองสัตย์ ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (2556
– ปัจจุบัน)

ตราสัญลักษณ์ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
กลางดวงตรา เป็นรูปต้นยอใหญ่ ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ ของสภาพพื้นดิน แหล่งน้า ที่เหมาะสม
กับการทาการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในตาบลหนองอียอ
บ้านหนองอียอเดิมมีหนองน้าประจาหมู่บ้านและมีต้นยอขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณหนองน้าเมื่อมีการแยก
หมู่บ้านจึงใช้ชื่อว่า บ้านหนองอียอ จนถึงปัจจุบัน
2. ลักษณะภูมิประเทศของตาบลหนองอียอ
สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสลับเนิน ดินมีความอุดม
สมบูรณ์
ที่ตั้งและอาณาเขตของตาบลหนองอียอ
ที่ตั้งและขนาด

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียออยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 41 กิโลเมตร
อยู่ห่างจากอาเภอสนมไปทางทิศใต้ ประมาณ 9 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอมีเนื้อที่ประมาณ
23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,410 ไร่
อาณาเขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
มีเขตการปกครอง 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านหนองอียอ
หมู่ที่ 2 บ้านศิริถาวร
หมู่ที่ 3 บ้านบุผาง
หมู่ที่ 4 บ้านโนนเซียง
หมู่ที่ 5 บ้านหัวเสือ
หมู่ที่ 6 บ้านอาเลา
หมู่ที่ 7 บ้านนางแคบ
หมู่ที่ 8 บ้านสาโรง
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสุข
หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาดวัฒนา
หมูท่ ี่ 1
1 บ้านหนองอียอ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตพื้นที่ อบต.สนม อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตพื้นที่ อบต.หนองบัว อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตพื้นที่ อบต.หนองระฆัง อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตพื้นที่ อบต.บ้านผือ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มีเขตการปกครอง 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านหนองอียอ ผู้ปกครอง
นายบุญจบ จันทร์ล้า
กานัน
หมู่ที่ 2 บ้านศิริถาวร ผู้ปกครอง
นายกันหา แก้วใส
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านบุผาง
ผู้ปกครอง
นายทองมา แม่นหมาย
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโนนเซียง ผู้ปกครอง
นายบัวพา หาญดี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหัวเสือ
ผู้ปกครอง
นายวิเชียร ร่มเย็น
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านอาเลา
ผู้ปกครอง
นางสาวรุณ เต็งล้า ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านนางแคบ ผู้ปกครอง
นายสุธี หาญมานพ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านสาโรง
ผู้ปกครอง
นายจิระศักดิ์ ดวงดี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสุข
ผู้ปกครอง
นายกิตติคุณ คงมั่น
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาดวัฒนา ผู้ปกครอง นายนิธิ จันทร์ล้า
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองอียอ ผู้ปกครอง
นายสมพร สาคัญยิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
3. ลักษณะทางสังคม
จานวนประชากรในตาบลหนองอียอ มีจานวนทั้งสิ้น 4,813 คน แยกเป็นชาย 2,479 คน แยกเป็นหญิง
2,334 คน มี 1,105 ครัวเรือน ซึ่งรายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอ บ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองอียอ แยกประชากรตามช่วงอายุได้ดังนี้
ช่วงอายุ

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม

น้อยกว่า 1 ปี
13
1 ปี-10 ปี
327
11 ปี-20 ปี
417
21 ปี-30 ปี
396
31 ปี-40 ปี
433
41 ปี-50 ปี
388
51 ปี-60 ปี
243
มากกว่า 60 ปี
253
รวมทั้งสิ้น
2,471
ที่มา: สานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล

8
21
334
661
360
777
329
725
356
789
363
751
255
498
347
600
2,352
4,813
ณ เดือนเมษายน 2558)

4. การศึกษา
ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นภาษาลาวและส่วยในปัจจุบัน
ตาบลหนองอียอมีโรงเรียนรองรับการเรียนของเด็กได้อย่างเพียงพอ ซึ่งมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน 4 แห่ง แยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง อียอ
มีนักเรียนจานวน 51 คน มีผู้ดูแลเด็ก 4 คน
2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านหนองอียอ
มีนักเรียน
330 คน
2. โรงเรียนบ้านอาเลา
มีนักเรียน
103 คน
3. โรงเรียนบ้านโนนเซียง
มีนักเรียน
79 คน
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนหนองอียอวิทยา
มีนักเรียน
185 คน
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 11 แห่ง
5. ด้านศาสนา
มีวัด สานักสงฆ์ รวมทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่
1. วัดสว่างหนองอียอ ตั้งอยู่ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 11
2. วัดไตรประชาสามัคคี ตั้งอยู่ บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4
3. วัดอารีย์ราษฎร์ ตั้งอยู่ บ้านอาเลา หมู่ที่ 6
4. วัดราษฎร์สามัคคี ตั้งอยู่ บ้านสาโรง หมู่ที่ 8
5. วัดนิติธรรม ตั้งอยู่ บ้านบุผาง หมู่ที่ 3
6. สานักสงฆ์ป่าช้าบ้านอาเลา ตั้งอยู่ บ้านอาเลา หมู่ที่ 6
7. สานักสงฆ์บ้านนางแคบ ตั้งอยู่ บ้านนางแคบ หมู่ 7
วัฒนธรรมท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ได้ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน ใน
ตาบลจัดงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยของท้องถิ่น ได้แก่
- ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
- ประเพณีวันลอยกระทง
- ประเพณีทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
6. ด้านสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล จานวน 1 แห่ง สภาพความเป็นอยู่ในด้านสุขภาพและอนามัย
ของราษฎรไม่ดีพอ ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
7. สถานที่ราชการอื่นที่สาคัญในพื้นที่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลหนองอียอ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1
- โรงเรียนบ้านหนองอียอ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10
- โรงเรียนบ้านอาเลา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6
- โรงเรียนบ้านโนนเซียง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4
- โรงเรียนหนองอียอวิทยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1
- ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1
8. ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนมากในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอประกอบอาชีพการเกษตรเป็นรายได้หลัก
และยังอาศัยแหล่งน้าตามธรรมชาติประกอบอาชีพอยู่ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วจะมีแรงงาน
ว่างตามฤดูกาล และจะออกไปทางานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้างทั่วไปส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน จึงทาให้มีการ
อพยพแรงงานชั่วคราว เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวโดยแรงงานส่วนใหญ่จะอพยพเข้ากรุงเทพฯ และจังหวัด
ในภาคตะวันออกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ทาให้รายได้ทั่วไปไม่แน่นอน พร้อมกันนี้ประชากรยัง
ขาดความรู้ ความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นปัจจัยในการผลิต รายได้ต่อหัวต่อคนอยู่ในเกณฑ์ต่า เห็น
ควรจัดให้มีอาชีพเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงหลังฤดูทานา
การเกษตร องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มีพื้นที่เกษตรทั้งหมด 12,765 ไร่ ส่วนมากปลูกข้าวเจ้า
เป็นหลัก คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวเป็นส่วนน้อย เพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือจากการบริโภคก็ขายเป็น
รายได้เสริมของครอบครัว
การค้าขาย เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป
รับราชการ ราษฎรส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับราชการ ส่วนมากรับราชการครูและมีอาชีพเสริมคืออาชีพ
ทานา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
การปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยง โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ไว้เพื่อการอุปโภค บริโภคและใช้
แรงงานในครัวเรือน เหลือจากนั้นก็ขายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว
การเกษตรกรรม
ราษฎรร้อยละ 95 มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาให้รายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตร
ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ต่า เนื่องจากเกษตรกรยังใช้พันธุ์พืช และวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมและผลผลิตทางการ
เกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ส่วนด้านปศุสัตว์ยังเลี้ยงไว้ใช้แรงงานในครอบครัว เช่น โค กระบือ
แหล่งน้า ตาบลหนองอียอมีแหล่งน้าที่สาคัญใช้ในการเกษตรในเขตตาบลหนองอียอ ได้แก่ ลาห้วยบุหวาย
ลาห้วยน้อย ลาห้วยไผ่ หนองนกเขียน หนองไผ่ หนองหัวเสือ หนองอาเลา หนองนางแคบ
การอุตสาหกรรม

ราษฎรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่สามารถดาเนินการแปรรูปผลผลิตของตนเองในรูปแบบของ
อุตสาหกรรม หรือประกอบอาชีพอื่นในรูปแบบอุตสาหกรรม และไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
การพาณิชย์
ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทานา และ
บางส่วนจะประกอบอาชีพค้าขาย
การบริการและรับจ้าง
จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ระยะเวลาทาการเกษตรในช่วงฤดูฝน 3-4
เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นก็ว่างเว้นจากการเกษตรกรรม จึงทาให้ราษฎรดิ้นรนหาทางานที่อื่น เพื่อหารายได้มาจุน
เจือครอบครัว เช่น เดินทางไปรับจ้างเป็นคนงานตัดอ้อยในแถบภาคตะวันออก และรับจ้างในกรุงเทพฯ
9. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม ขนส่ง
ปัจจุบันถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง และถนนหินคลุก มี
เส้นทางหลักผ่าน คือทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2333 ซึ่งผ่านเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอไปยัง
อาเภอรัตนบุรี และกิ่งอาเภอโนนนารายณ์
การไฟฟ้า
ปัจจุบันประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอท่าตูม
การประปา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ยังไม่มีระบบน้าประปา น้าดื่ม น้าใช้ จึงต้องอาศัยน้าตาม
แหล่งน้าธรรมชาติ
การโทรคมนาคม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ไม่มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข เมื่อความต้องการสื่อสาร
หรือใช้บริการจึงต้องเดินทางไปใช้บริการในเขตเทศบาลตาบลสนม ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จากัด มหาชน
การใช้ที่ดิน
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาการเกษตร ที่ดินบางส่วนใช้สร้าง
บ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น โรงเรียน รพ.สต.

บทที่ 2
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
....................................................
หลักการและเหตุผล
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง เป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและองค์กร
และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทางานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ใน
ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเป็นธรรม และทาให้ข้าราชการมีความ
พึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่า
“คน” เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีกลยุทธ์และมีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้กาหนดจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ (พ.ศ.2558-2560) ขึ้น ตลอดจนมีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจุดประสงค์สาคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี “คนเก่ง คนดี” ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ รองรับ
ภารกิจในระยะ 3 ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก ภารกิจรอง กลยุทธ์ ตลอดจนความต้องการขององค์กร
ในอนาคตอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอมียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
กระบวนการและลาดับขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ
3 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กร
ทั้งนี้ได้นาแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มาวิเคราะห์เพื่อ
กาหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่สาคัญที่กาหนดไว้
และนามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อหาความจาเป็นการพัฒนาบุคลากร
2. การทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์กรพัฒนาบุคลากร ได้นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนมาเป็นแนวทางเพื่อให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมระดับประเทศอันเป็นการยืนยัน
ความจาเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
พัฒนาและจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มเป้าหมาย
3.การกาหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ เพื่อให้ทราบว่าสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอแต่ละสายงาน มีการกาหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะไว้อย่างไร
4. การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยการนาผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมา
กาหนดความจาเป็นที่ต้องการพัฒนา และเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
อียอ
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. การประเมินองค์กรโดยใช้
SWOT Analysis องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้วิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
2. กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนา เป็นการนาผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรตามข้อที่ 1 มากาหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
และใช้เป็นข้อมูลนาเข้าในการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่
เหมาะสม
3. การจัดทารายละเอียด แผนงาน โครงการ และวิธีการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. กาหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
2. กาหนดระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานผล ที่ประชุมได้ร่วมกันกาหนดวิธีการในการเก็บ
ข้อมูลการติดตามและประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม
การวิเคราะห์การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength : S)
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้อาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการสอนงานและระบบพี่
เลี้ยง
4. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร

5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
6. พนักงานส่วนตาบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในสานักงาน
7. มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูงกว่าโดยการทางานเป็นทีมและการ
ทางานในรูปแบบคณะกรรมการ
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. สานักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ
2. จานวนพนักงานส่วนตาบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง ปริมาณงานมากกว่าจานวน
บุคลากร
3. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชานาญในงานที่ปฏิบัติ
4. พนักงานบางคนไม่ได้ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่
5. คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นในการพัฒนา
ยังไม่ทันสมัย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities : O)
1. กรมส่งเสริมให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. พนักงานส่วนตาบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6. อบต.ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานส่วนตาบลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัยคุกคาม
(Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานส่วนตาบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. พนักงานส่วนตาบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากาลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม ความก้าวหน้า และมีความสุข”
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

2. พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ และระบบสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่
สาคัญ
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอมีความก้าวหน้าในอาชีพ
4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. การพัฒนาระบบสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญตลอดจนพัฒนา
ผู้บังคับบัญชารุ่นใหม่
4. การเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม
5. การเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานเพื่อคุณภาพชีวิตการทางานและความสุขของบุคลากร
6. การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป้าประสงค์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ
1. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. ร้อยละของบุคลากรระดับบริหารที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
2. ร้อยละของบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
2. มีระบบสารสนเทศด้านการพัฒนา
1. ร้อยละของฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้อง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความก้าวหน้า 1. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้า 1. ระดับความสาเร็จในการวางระบบ
ในสายอาชีพ
ในสายอาชีพ
พัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ดังนี้
- จัดตั้งคณะกรรมการวางระบบการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และจัดทาแผนการดาเนินงานแล้ว
เสร็จ
- วิเคราะห์แผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพที่แล้วเสร็จ
- จัดทาแผนเส้นทางการฝึกอบรม เพื่อ
รองรับแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

กลยุทธ์การพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่อง
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสืบทอด
ตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่
สาคัญตอลดจนพัฒนาผู้บังคับบัญชารุ่น
ใหม่

เป้าประสงค์การพัฒนา
1. วางระบบการพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงให้มีความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญ
2. บุคลากรที่มีความพร้อมได้รับการ
พัฒนาเป็นผู้บริหาร/ผู้นามืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม จริยธรรม

1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอ มีจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มี
การส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างบรรยากาศ 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ในการทางานเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน ชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทางาน
และความสุขของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสัมพันธ์
ภาพที่ดีในการทางาน
1. มีหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอเข้าใจด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวและ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดการพัฒนา
1. ระดับความสาเร็จในการวางระบบการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่
สาคัญ
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อม
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้บังคับบัญชาและ
ผู้นามืออาชีพ
1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์การพัฒนา
1. วางระบบการพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงให้มีความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญ
1. พัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมให้เป็น
ผู้บังคับบัญชาและผู้นามืออาชีพ

1. เสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอ
1. จานวนกิจกรรมการส่งเสริมด้าน
1. เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของ
คุณธรรม จริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
1. จานวนหลักสูตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 1. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ
ที่ดีและความสุขในการทางาน
ชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทางาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 1. พัฒนาบุคลากรให้มีสัมพันธภาพที่ดีใน
ให้มีสัมพันธภาพที่ดี
การปฏิบัติงาน
1. ระดับความสาเร็จของการจัดทา
1. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ด้าน
หลักสูตรด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวต่อการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
การพัฒนา
1. บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง

2. มีระบบสารสนเทศด้าน
การพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. ร้อยละของบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ระดับบริหารได้รับการ
ให้มีสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาสมรรถนะ
2. ร้อยละของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ
1. จานวนของฐานข้อมูล
บุคลากรที่ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน

1. ปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศด้านการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมายประจาปี
2558
2559
2560
25%
30%
40%
30%

40%

50%

3

3

3

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการพัฒนา

- โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักนักบริหาร

1. การพัฒนาตนเอง
2. การสอนงาน
3. การฝึกปฏิบัติ
4. ระบบพี่เลี้ยง
5. ระบบที่ปรึกษา
6. การฝึกอบรม

- โครงการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่งาน
สายงานหลัก
- โครงการพัฒนาสมรรถนะสายงาน
สนับสนุน
- การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร
- สนับสนุนข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานใน
สังกัด

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เป้าประสงค์
การพัฒนา
1. มีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. ระดับความสาเร็จในการ
วางระบบพัฒนาบุคลากร
เพื่อความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

1. พัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

ค่าเป้าหมายประจาปี
2558
2559
2560
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการจัดทาแผนเส้นทางการฝึกอบรม

วิธีการพัฒนา
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสืบทอดตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญตลอดจนพัฒนาผู้บังคับบัญชารุ่นใหม่
เป้าประสงค์
การพัฒนา
1. วางระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี
ความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางการบริหารและวิชาการ
ที่สาคัญ
2. บุคลากรที่มีความพร้อม
ได้รับการพัฒนาเป็น
ผู้บริหาร/ผู้นามืออาชีพ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. ระดับความสาเร็จในการ
วางระบบการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตาแหน่งทางการ
บริหารและวิชาการที่สาคัญ

1. วางระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี
ความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางการบริหารและวิชาการ
ที่สาคัญ

2. ร้อยละของบุคลากรที่มี 2. พัฒนาบุคลากรที่มีความ
ความพร้อมได้รับการพัฒนา พร้อมให้เป็นผู้บังคับบัญชา
ให้เป็นผู้บังคับบัญชาและ
และผูน้ ามืออาชีพ
ผู้นามืออาชีพ

ค่าเป้าหมายประจาปี
2558
2559
2560
1
2
3

-

-

20

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงรายบุคคล
- โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
- โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- โครงการพัฒนาสภาวะผู้นา

วิธีการพัฒนา
1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
2. สัมมนา
3. ฝึกอบรม
4. สอนงาน
5. ศึกษาดูงาน
6. มอบหมายงาน
1. สัมมนา/
ฝึกอบรม
2. ศึกษาดูงาน
3. มอบหมายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์
การพัฒนา
1. บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ
มีจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
2. องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองอียอมีการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. ร้อยละของบุคลากรที่
1. เสริมสร้างจิตสานึกด้าน
ผ่านการอบรมด้านคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
จริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองอียอ
2. จานวนกิจกรรมการ
2. ส่งเสริมคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอ

ค่าเป้าหมายประจาปี
2558
2559
2560
60
70
80

5

7

9

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

- กิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม

วิธีการพัฒนา
1. การปฏิบัติธรรม
2. การฝึกอบรม
3. การศึกษาดูงาน
4. ยกย่อง “คนดี”
1. การเผยแพร่
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม
2. การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานเพื่อคุณภาพชีวิตการทางานและความสุขของบุคลากร
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
การพัฒนา
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา 1. จานวนหลักสูตร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ความสุขในการทางาน
และความสุขในการทางาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
2. บุคลากรได้รับการพัฒนา 3. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
ให้มีสัมพันธภาพที่ดีในการ การพัฒนาให้มีสัมพันธภาพ
ทางาน
ที่ดี

กลยุทธ์
1. พัฒนา/ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุขในการทางาน

2. พัฒนาบุคลากรมี
สัมพันธภาพที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมายประจาปี
2558
2559
2560
1
1
1
50

60

70

50

60

70

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการพัฒนา

- โครงการจัดทาหลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
* การคิดเชิงบวก
* หลักโภชนาการ
* การพัฒนาจิต
* การคลายความเครียด
- โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
- การส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
- โครงการพัฒนาทีมงาน
- โครงการเทคนิคการทางานอย่างมีความสุข
- โครงการพัฒนาสัมพันธ์

1. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2. กิจกรรม KM
3. การฝึกอบรม
4. การศึกษาดูงาน
5. การให้คาปรึกษา
6. การสัมมนา
7. การฝึกปฏิบัติ
1. การอบรมนอก
สถานที่
2. การศึกษาดูงาน
3. การอภิปราย

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์
การพัฒนา
1. มีหลักสูตรและองค์
ความรู้ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
2. บุคลากร อบต.หนองอี
ยอ มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถ
ปรับตัวและตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาหลักสูตรด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1. พัฒนาหลักสูตรและองค์
ความรู้ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง

ค่าเป้าหมายประจาปี
2558
2559
2560
ระดับ 1 ระดับ 2
50

60

70

- โครงการจัดทาหลักสูตรด้านการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

- โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- โครงการศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐและ
เอกชน
- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1. การฝึกอบรม
2. การศึกษาดูงาน
3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
4. การเสริม
ประสบการณ์
5. ระบบพี่เลี้ยง

บทที่ 4
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กาหนดแนวทางไว้ ดังนี้
4.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทางานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองอียอ จะดาเนินการดังนี้
1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุ
คลากร ทาหน้าที่
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนากาลังคนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 4.1
นายก อบต.หนองอียอ

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กาลังคน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

ปลัด อบต.หนองอียอ

งานบริหารงานบุคคล

สานักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง

รูปที่ 4.1 แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ความหมาย

สายการบังคับบัญชาโดยตรง

การประสานงาน
Flow ของการรายงาน

ส่วนการศึกษาฯ

1) ให้คณะทางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคน รายงานผลการทางานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ และผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นประจาทุก 6 เดือน
2) เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ดาเนินการไปตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงต้องดาเนินการต่อไป
3) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอที่สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการดาเนินงานและประสานงาน
4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
4.2 การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นไปในเทศทาง
เดียวกันจึงกาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอี
ยอ (พ.ศ.2558-2560) ในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การจัดทา CD เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่น เป็นต้น
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแผนฯ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ และวิธีการ
ดาเนินการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรติดตามการดาเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลไปยัง
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
4. ผู้บริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผ่านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง หากการดาเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน ควรหาทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 การติดตามและรายงานผล
เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรที่ได้กาหนดไว้ให้ดาเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงกาหนดติดตามความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส และรายงานผลไปยังผู้บริหารทุก 6 เดือน
นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ในรูปรายงานประจาปี ปีงบประมาณละ
1 ครั้ง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

