
 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปี ๒๕๖๑  

 
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอด็ 

 
 
 
 



 

ค าน า 
 
 รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี  ๒๕๖๑ โดยมุ่งมั่นใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ตามวิสัยทัศน์ “การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล คุณภาพงานดี ชีวิตมีสุข” มีพันธกิจเพ่ือพัฒนาระบบงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พัฒนาประสิทธิภาพระบบการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล   
โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสรองรับการตรวจสอบ ๒) ส่งเสริม 
สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ๓) ส่งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ๔) พัฒนาระบบการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม ๕) ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานและรักษาคนดีไว้ในองค์กร และ ๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับและพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล   

 ผลการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสรองรับการตรวจสอบ ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้เสียในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ตัวชี้วัดร้อยละของการ
เก็บหลักฐานด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ มีผลการด าเนินงานในระดับ ๕        
(มากที่สุด) สามารถจัดเก็บเอกสารครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และตัวชี้วัดจ านวนช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มีผลการด าเนินงานในระดับ ๔ (มาก) มีจ านวน ๔ ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ ทางกล่องรับ
ความคิดเห็น ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และทางโทรสาร/โทรศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม 
สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการท างาน และตัวชี้วัดร้อยละ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ไม่ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและไม่มีการจัดกิจกรรม ตัวชี้วัด
จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต่อปี มีผลการด าเนินงานอยู่
ในระดับ ๓ (ปานกลาง) คือ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันสงกรานต์ และกิจกรรมงานเกษียณอายุ
ราชการ และตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ไม่ได้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ และ
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติในองค์กร ตัวชี้วัดจ านวนกิจกรรมในการรณรงค์ปลูก
จิตส านึกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) คือ มีการประกาศ
นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม อบรมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การปราบปราม
การทุจริต และตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๔.๐  มีผลการด าเนินงานอยู่
ในระดับ ๕ (มากที่สุด) คือ ร้อยละ ๙๗.๔๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ให้เหมาะสม ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนอัตราก าลัง และระดับความส าเร็จของการสรรหา 
 



 

-๒- 

และบรรจุแต่งตั้ง ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ๕  (มากที่สุด) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผน
สืบทอดต าแหน่งเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและรักษาคนดีไว้ในองค์กร ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ๕ (มากที่สุด) และตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือยกระดับและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดร้อยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและทันสมัย มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ๑ 
(น้อย) คือ เว็บไซต์ ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวชี้วัดร้อยละความ     
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ไม่ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ และตัวชี้วัดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไม่เกินร้อยละ ๒๕ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ๕ (มากท่ีสุด) คือ ร้อยละ ๑๒.๖๕ 

 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความมุ่งม่ันในการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายขององค์กร บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนา และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ตามวิสัยทัศน์ “การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล คุณภาพงานดี ชีวิตมีสุข” และ
ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่มีส่วนร่วมในการการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศใช้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างบรรลุเป้าหมาย สอดรับกับวิสัยทัศน์   
พันธกิจ ตามแผนพัฒนา ๔ ปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และมี
ความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล  
 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ที่จะให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และความมีคุณธรรม โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้ปรับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ภายใต้การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้ออกระเบียบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ก าหนดมาตรฐานความส าเร็จในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลข องส่วนราชการ             
(HR Scorecard) ไว้ 5 มิติ ประกอบด้วย 

มิติที่ 1 มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
มิติที่ 2 มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
มิติที่ 3 มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
มิติที่ 4 มิติความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
มิติที่ 5 มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน (Quality of Work Life)  

 นอกจากนี้ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 ได้
ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
(Workforce Focus) โดยต้องมีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 

 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความส าเร็จ 
 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2564 ซึ่งมีกรอบกลยุทธ์ใน
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์     
ที่เน้นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง      
การปกครอง กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ดังนั้น แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ บุคลากรสามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์กร และสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 ขึ้น 

วัตถุประสงค ์   
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   
ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ได้ 

3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. การขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถบรรลุวิสัยทัศน์     
พันธกิจ และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
 3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายสูงสุด และใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล คุณภาพงานดี ชีวิตมีสุข 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการพัฒนาบุคลากร 
 3. พัฒนาประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสรองรับการตรวจสอบ 
 2. ส่งเสริมสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ และความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 4. พัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม 
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 5. ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและ
รักษาคนดีไว้ในองค์กร 
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับและพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ความโปร่งใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส่งเสริมสวัสดิการ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 
 3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
  4. ก าหนดและนิยามค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรม 
 5. รณรงค์ปลูกจิตส านึกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานทุกระดับ 
 6. จัดท าแผนก าลังคนที่สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจและโครงสร้างองค์กร 
  7. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
 8. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับสู่นักบริหารมืออาชีพ 
  9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกาบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว 
 10. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม สะท้อนผลิตภาพ 
(Productivity) บุคคล 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม 
 

เป้าประสงค ์
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับความส าเร็จ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. จัดท าแผน
ก าลังคนทีส่อดคล้อง
ต่อวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
และโครงสร้างองค์กร 

1. จัดท า
แผนและ 
การบริหาร
ก าลังคน 

1. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัดท า
แผนอัตราก าลงั 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดท าแผน
อัตราก าลัง 

จัดการประชุม
คณะกรรมการ
จัดท าแผน
อัตราก าลัง 

วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และ
ภารกิจอ านาจ
หน้าที่และเพื่อ
จัดท าร่างแผน
อัตราก าลัง 

เสนอร่างแผนต่อ
คณะกรรมการ
จัดท าแผน
อัตราก าลัง
พิจารณาความ
เหมาะสม 

เสนอร่างแผนฉบับ
สมบูรณ์ต่อ ก.จ.จ.
จังหวัด พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
และประกาศใช้
แผนต่อไป 
 

2561 
- 

2563 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

2. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการสรรหา 
และบรรจุ
แต่งตั้ง 

เสนอขออนุมัติ
ด าเนินการสรรหา 
/แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
จัดเตรียมเอกสาร 
 

ประกาศรับ
สมัคร/
ด าเนินการ
สมัคร 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ/
ประชุม
คณะกรรมการ 

ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหา/จัดเตรียม
เอกสาร/ข้อสอบ 

ด าเนินการสรรหา/
ประกาศผล/เสนอ 
ก.จังหวัดให้ความ
เห็นชอบ/ออก
ค าสั่งแต่งตัง้ 
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มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและรักษาคนดีไว้ในองค์กร 
 

เป้าประสงค ์
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับความส าเร็จ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. พัฒนาบุคลากรให้
มีความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ 

1. จัดท าแผน
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ 
(Career Path) 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท าแผน
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
 

แต่งตั้ง
คณะท างาน 

จัดประชุม
คณะท างาน 

วิเคราะห์ข้อมูล
ต าแหน่ง 
ประเภทสาย
งานขององค์กร 

จัดท าร่างแผน
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ
เสนอผู้บริหาร
ทราบ 

ประกาศและ
เผยแพร่แผนให้
ทุกส่วนราชการ
ทราบ 

2561 
- 

2564 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

2. พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารทุกระดับสู่
นักบริหารมืออาชีพ 

1. ผู้บริหารทุก
ระดับเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1. ร้อยละของ
ผู้บริหารที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
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มิติที่ 2 : ประสทิธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับและพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 

เป้าประสงค ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ระดับความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นการ
บริหารงานบุคคลให้
ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว 

1. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

1. ร้อยละของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศด้าน
การบริหารงานบุคคลมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
เป็นปัจจบุัน และทนัสมัย 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2561 
- 

2564 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

2. ร้อยละความ พึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  
ขึ้นไป 

2. สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
ความเหมาะสม 
สะท้อนผลิตภาพ 
(Productivity) 
บุคคล 
 

1. การจัดท าแผน
อัตราก าลัง   

1. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่เกิน
ร้อยละ 25 
 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 35 ร้อยละ 30 ร้อยละ 25 ต่ ากว่า 
ร้อยละ 25 
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มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ และความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

เป้าประสงค ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ระดับความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรม 
ค่านิยม และทัศนคติ 
ในองค์กร 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยม 
และทัศนคติในองค์กร 

1. ร้อยละของบุคลากรใน
องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  
ขึ้นไป 

2561 
- 

2564 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

2. รณรงค์ปลูก
จิตส านึกเรื่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ท างานทุกระดบั 
 

1. กิจกรรมในการรณรงค์
ปลูกจิตส านึกเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม   

1. จ านวนกิจกรรมในการ
รณรงค์ปลูกจิตส านึก 

1 2 3 4 5 

3. บุคลากรมีการ
ปรับทัศนคติ 
แนวความคิด และ
พร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 4.0 

1. ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  
ขึ้นไป 
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มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส และพร้อมรองรับการตรวจสอบ 
 

เป้าประสงค ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ระดับความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ความโปร่งใสของ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น 
   - การสรรหา 
   - การพัฒนา 
   - การเลื่อนระดับ/
ต าแหน่ง การ
พิจารณาความดี
ความชอบ 

1. กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น 
การ  สรรหา การพัฒนา 
การเลื่อนระดับ/ต าแหน่ง 
การพิจารณาความดี
ความชอบ 

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  
ขึ้นไป 

2561 
- 

2564 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

2. กิจกรรมให้ความรู้ใน
การจัดเก็บหลักฐานดา้น
ระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. ร้อยละของการจัดเก็บ
หลักฐานด้านกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไว้
เพื่อการตรวจสอบ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

3. กิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ช่องทาง
การร้องเรียนร้องทุกข์ 

1. จ านวนช่องทางการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

1 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง 5 ช่องทาง 
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มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

เป้าประสงค ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

ระดับความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ส่งเสริมสวัสดิการ 
จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
การท างาน 
 

1. กิจกรรม 5ส 1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
สวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  
ขึ้นไป 

2561 
- 

2564 

ส่วน
ราชการใน
สังกัด 

2. กิจกรรม Big 
Cleaning Day 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  
ขึ้นไป 

2. สร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากร 
 

1. กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ ์

1. จ านวนคร้ังในการจัด
กิจกรรมต่อปี 
 

1 2 3 4 5 

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ ์
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  
ขึ้นไป 

 
 



บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. ๒561 - 2564 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1  = น้อยที่สุด 
  ระดับ 2  = น้อย 
  ระดับ 3  = ปานกลาง 
  ระดับ 4  = มาก 
  ระดับ 5  = มากที่สุด 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่) 
 

เป้าประสงค์ 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม 
1. จัดท าแผน
ก าลังคนที่สอดคล้อง
ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และโครงสร้าง
องค์กร 

1. การจัดท า
แผนการบริหาร
ก าลังคน 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 

ระดับ 5  
- ด าเนินการเรียบร้อย โดยประกาศใช้ 
  แผนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของ  
  ก.จังหวัด 

2. ระดับความส าเร็จ
ของการสรรหา และ
บรรจุแต่งตั้ง 

ระดับ 5 
- ด าเนินการเรียบร้อยตาม 
  กระบวนการสรรหา และบรรจุ 
  แต่งตั้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและ 
                    รักษาคนดีไว้ในองค์กร 
1. พัฒนาบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้า 
ในสายงานอาชีพ 

1. จัดท าแผน
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ 
(Career Path) 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผน
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน  
สายงานอาชีพ 

ระดับ 5 
- ประกาศใช้แผนฯ และเผยแพร่ให้ 
  ทุกส่วนราชการทราบ 

2. พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารทุกระดับสู่
นักบริหารมืออาชีพ 

1. ผู้บริหารทุก
ระดับเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1. ร้อยละของ
ผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ต่ ากว่าระดับ 1 
- ไม่ถึงร้อยละ 70  
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่) 
 

เป้าประสงค์ 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับและพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้ทันสมัย 
สะดวกรวดเร็ว 

1. โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. ร้อยละของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
ความครบถ้วน
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
และทันสมัย 
 
 

ระดับ 1 
- เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 
- ระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ 
- ระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ 
 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

2. สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
ความเหมาะสม
สะท้อนผลิตภาพ
บุคคล 
(Productivity)  
 
 
 
 
 

1. การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 

1. ภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงาน
บุคคลไม่เกิน  
ร้อยละ 25 

ระดับ 5 
- ร้อยละ 12.65 
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มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่) 
 

เป้าประสงค์ 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ และความพร้อมรับการ 
                    เปลี่ยนแปลง 
1. ส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรม 
ค่านิยม และทัศนคติ
ในองค์กร 

1. กิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรม 
ค่านิยม และ
ทัศนคติในองค์กร 
 
 

1. ร้อยละของ
บุคลากรในองค์กรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

2. รณรงค์ปลูก
จิตส านึกเรื่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ท างานทุกระดับ 

1. กิจกรรมใน
การรณรงค์ปลูก
จิตส านึกเรื่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 

1. จ านวนกิจกรรม
ในการรณรงค์ปลูก
จิตส านึก 

ระดับ 3 
- ประกาศนโยบายคุณธรรมและ 
  จริยธรรม 
- อบรมคุณธรรมและจริยธรรมใน 
  องค์กร 
- เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปราบปราม 
  การทุจริต 
 

3. บุคลากรมีการ
ปรับทัศนคติ 
แนวความคิดและ
พร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 

1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 4.0 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

ระดับ 5 
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
  ร้อยละ 97.42 
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มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่) 
 

เป้าประสงค์ 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส และพร้อมรองรับการตรวจสอบ 
1. ความโปร่งใสของ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
  - การสรรหา 
  - การพัฒนา 
  - การเลื่อนระดับ/
ต าแหน่ง และการ
ได้รับความดี
ความชอบ 

1. กระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การ
สรรหา การ
พัฒนา การเลื่อน
ระดับ/ต าแหน่ง 
การพิจารณา
ความดีความชอบ 
 
 

1. ร้อยละความ     
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้เสียในกระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

2. กิจกรรมให้
ความรู้ในการ
จัดเก็บหลักฐาน
ด้านกระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 

2. ร้อยละของการ
จัดเก็บหลักฐานด้าน
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไว้
เพ่ือการตรวจสอบ 

ระดับ 5 
- จัดเก็บเอกสารครบถ้วน  
  ร้อยละ 100 

3. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

3. จ านวนช่อง
ทางการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระดับ 4 
- ทางเว็บไซต์ 
- ทางกล่องรับความคิดเห็น 
- ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
- ทางโทรสาร 
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มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  ทุกส่วนราชการ) 
 

เป้าประสงค์ 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
1. ส่งเสริมสวัสดิการ 
จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก และ
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
การท างาน 

1. กิจกรรม 5ส 1. ร้อยละความ     
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
สวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

2. กิจกรรม  
Big Cleaning Day 

2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจการ  
 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

2. สร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากร 

1. กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ 

1. จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรมต่อไป 
 
 

ระดับ 3 
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมงานวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 
 
 

2. ร้อยละความ     
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ 
 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 


