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แผนยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลแพด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลแพด 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลแพด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกร

ในความรับผดิชอบ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลแพด 

“ทันสมัย  ร่วมใจประสาน 

  บริการเป็นเลิศ    เทดิคุณธรรม” 

ทันสมัย (M : Modern) 

: ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 

: ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบล

แพดตามประเด็นยุทธศาสตร ์ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 

: การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ 

คือ ผู้ท างานให้ประชาชนช่ืนใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้

สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการ

ตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบ

เลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การ

ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อ

ผลงาน...ทั้งนี ้ในการปฏิบัติหนา้ที่ของส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด.ี.. 

เทดิคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 

: ข้าราชการเทศบาลต าบลแพดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส 

และเป็นธรรม 



พันธกิจ 

• สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรูใ้ห้เป็นมาตรฐาน

• ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดย

เน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี

• ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร เทศบาลต าบลแพดทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน

อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง

• เสริมสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ

• ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุก

หนว่ยงาน

เปา้หมายเชิงกลยุทธ์ 

• บุคลากรเทศบาลต าบลแพดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker)

สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ

• ระบบการพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลแพดมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลแพด ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

• วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมคีุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ

• กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด เทศบาลต าบลแพด มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์

ความรูแ้ละเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

•  

การวเิคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผูบ้ริหารมคีวามสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศกึษาต่อ

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในเขตพืน้ที่อ าเภอหางดง

4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการก าหนดแนวนโยบายให้พนักงาน

เทศบาลได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา

และแนวทางการให้ทุนการศกึษา

5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่

ปรับขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตัง้เป็นเทศบาลเมืองในอนาคต

6. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอรเ์น็ตภายในส านักงาน



จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. จ านวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่า

จ านวนบุคลากร

2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฎิบัติ

โอกาส (Opportunities : O) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เชน่ การค้นหาข้อมูลดว้ยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

3. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศกึษาดูงาน

5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน่ อบรมรว่มกัน

6. เทศบาลต าบลแพดให้ทุนการศกึษาแก่พนักงานเทศบาลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้

อุปสรรค (Threat : T) 

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอือ้ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมปีระสิทธิภาพ

2. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน

3. พนักงานเทศบาลขาดความรู ้ความเข้าใจ เรื่องวินัย

4. งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องใช้อย่างจ ากัด

5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการ

พัฒนาคน

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. ก่อใหเ้กิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมสี่วนรว่มให้เกิดขึ้นในองค์กร

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ

3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ

4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based

management) และการจัดท าขอ้ตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหาร

ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า

cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการ

ต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาล

บุคคล (individual scorecards) ที่เช่ือมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ



2. เพิ่มความพงึพอใจในงานและความส าเร็จในชีวติของพนักงาน

3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวติการท างานของพนักงานใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

องค์กร (developing and maintaining a quality of work life that makes employment the

organization desirable)

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies

and strategies to all employees)

5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping

maintain ethical policies and socially responsible behavior)

6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรยีนรู้ทั้งในและนอกระบบ

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness)

ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชงิบวก (positive impact)

ต่อการพัฒนาชีวติของประชาชน

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุด

บริการใกล้ตัวประชาชน

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การ

ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความตอ้งการของประชาชน (citizen survey)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลแพด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรูใ้นองค์กร 

1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หนว่ยงานตา่งๆในสังกัด เทศบาลต าบลแพด 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 

1.4 แผนงานพัฒนาศนูย์พัฒนาข้าราชการ เทศบาลต าบลแพด 

1.5 แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศน

ศกึษาดูงานภายใน/ภายนอกประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรด์้านการฝึกอบรม 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น 

      (หลักสูตรกลาง) 

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ 

 (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งองค์กรแหง่การเรยีนรู้ (learning Organization) 



3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ

การพัฒนาก าลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนา

ความรู้ในองค์กร 

• การด าเนินงานของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการและยุทธศาสตร์

ก าลังคน เทศบาลต าบลแพด

• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เวทีวชิาการข้าราชการรูท้ัน

การเปลี่ยนแปลง

• จ านวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการและยุทธศาสตร์

ก าลังคน เทศบาลต าบล

แพด

• จ านวนครั้งของการจัดเวที

วิชาการข้าราชการรูท้ันการ

เปลี่ยนแปลง

• จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ

ก าหนดแนวทางและการ

ด าเนนิงานพัฒนาระบบ

ราชการและยุทธศาสตร์

การพัฒนา เทศบาลต าบล

แพด

• จัดประชุมแลกเปลี่ยน

ความรูว้ิชาการด้านต่างๆ

เป็นประจ าทุกเดือน เดือน

ละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผน

และประสานการพัฒนาระบบ

ราชารหน่วยงานต่างๆ ใน

สังกัดเทศบาลต าบลแพด 

• การจัดท าแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในสังกัด

• การหาความจ าเป็น

(Training Need) ในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

• หน่วยงาน/ส่วนราชการใน 
สังกัด เทศบาลต าบลแพด 
จัดท าแผนปฏบิัติการ เพื่อ 
เป็ นแนวทางในการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลในสังกัด 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ แล้ วเสร็จ

• ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานม ี
การหาความจ าเป็ น(Traini

ng

• ส่วราชการ/หน่วยงานสังกัด

เทศบาลต าบลแพดจัดท า

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในสังกัด

• ทุกส่วนราชการจัดให้มีการ

หาความจ าเป็น(Training



Need) และมีเอกสารแสดง

ขั้นตอนการหาความจ าเป็น

ในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในสังกัดเพื่อเป็นข้อมูล

เบือ้งตนในการจัดท า

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในสังกัด 

Need)  เบือ้งตน้ในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและ

ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนการพัฒนาบุคากรใน

สังกัด 

• การประชุมประสานแผนการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

• มแีผนการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลประจ าปีงบประมาณ 
ของทุกส่วนราชการ/

หน่วยงาน

• มแีนวทางการประสานการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖๔

• จัดการประชุมส่วนราชการ/ 
หน่วยงานจัดท าแผนการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔

• การจัดระบบฐานขอ้มูล

บุคลากร เทศบาลต าบลแพด

• มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น

ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน

ราชการ/หน่วยงานในสังกัด

พืน้ที่ เทศบาลต าบลแพด

• ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน

จัดท าขอ้มูลบุคลากรในสังกัด

ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ

สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที

1.3 แผนงานด้านการ

บริหารงานบคุลากร 

• มีการแต่งตัง้ (ย้าย) ข้าราชการ

ในสงักัด

• การเลื่อนขั้นเงินเดอืน

ข้าราชการในสงักัด

• การด าเนินการทางวินยั

• มีการแต่งตัง้ (ย้าย)

ข้าราชการในสงักัดทุกระดับ

• มีการเลื่อนขัน้เงินเดือน

ข้าราชการในสงักัด

• มีการด าเนนิการทางวนิัย

• ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล

บุคลากรในสงักัดให้เป็น

ปัจจุบันครบถว้นและสามารถ

น ามาปรับใช้ได้ทันที

• จังหวัดเลื่อนขัน้เงินเดือน

ข้าราชการทุกระดับในสังกัด

และให้ขอ้คิดเหน็ประกอบ

การแต่งตั้งขา้ราชการระดับ

หัวหน้าส่วนราชการประจ า

จังหวัดต่อส่วนราชการต้น

สังกัด

• นายกเทศมนตรสีามารถ

ด าเนินการทางวินยัส าหรับ

ข้าราชการท้องถิ่นและ

บุคลากรในสงักัด



• การสรรหา และเลอืกสรร

บุคลากรในสงักัด

• มีการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากรในสงักัด

• ด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรรบุคลากรในสังกัด

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.4 แผนงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคลโดยการศึกษาต่อ 

ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน 

ภายใน/ภายนอกประเทศ 

• การจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศกึษาต่อ

• โครงการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลโดยการศกึษาต่อทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

• โครงการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลโดยการศกึษาดูงาน/

ฝกึอบรมกับหนว่ยงาน

ภายนอก ทั้งภายใน ประเทศ

และต่างประเทศ

• มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศกึษาต่อ

• มีขา้ราชการ/บุคลากรใน

สังกัดศึกษาต่อในประเทศ

และต่างประเทศตามความ

ต้องการขององค์กร

• มีขา้ราชการ/บุคลากรที่เข้า

รับการอบรมดูงานกับ

หนว่ยงานในต่างประเทศ/

ภายนอก

• มีการจัดท าข้อมูล

ข้าราชการศกึษาต่อ เพื่อ

รวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้

บุคลากรใหส้อดคล้องกับ

ความรูค้วามสามารถ (Put

the Right man on the Right

job) น าไปสู้การจัดตัง้

ธนาคารสมอง (Think Tank)

• ข้าราชการในสังกัดได้ศกึษา

ต่อตามความต้องการของ

องค์กรโดยกรสนับสนุนทุน

ของสว่นราชการต้นสังกัด,

ทุนส่วนตัว,จังหวัด CEO

หนว่ยงานส่วนท้องถิ่น/

องค์กร และรัฐวิสาหกิจ

ต่างๆ เช่น อบจ./เทศบาล

,ธนาคาร,บริษัท,หา้งร้าน

ต่างๆในพืน้ที่

• มีขา้ราชการ/บุคลากรที่เข้า

รับการรอรมดูงานกับ

หนว่ยงานภายนอก ใน

ต่างประเทศ เชน่ อังกฤษ

,แคนาดา และกลุ่มประเทศ

เอเชีย (กลุ่มประเทศเพื่อ

บ้านเพื่อศกึษาและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรม

บุคลากรตามความจ าเป็น 

(หลักสูตรกลาง) 

2.2 แผนงานฝึกอบรม

บุคลากรในสังกัดหน่วยงาน

ต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

• มีการจัดการฝึกอบรม

สัมมนา จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ หรือ การให้

ความรูใ้นลักษณะของการ

จัดลักสูตรต่างๆ แก่

ข้าราชการและบุคลากรใน

สังกัด จามความจ าเป็นและ

เป็นประโยชน์กับหนว่ยงาน

โดยกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจัดท าเป็น

หลักสูตรกลาง

• มีการจัดการฝึกอบรม

สัมมนา จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการหรอืให้ความรูใ้น

ลักษณะของการจัด

หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท า

เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน

เชน่ ด้านสาธารณสุข ดา้น

การเกษตร การพัฒนา

ชุมชน ฯลฯ

• กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตร

กลางเพื่อให้ความรูแ้ก่

ประชาชนและบุคลากรใน

สังกัดส่วนราชการ/

หนว่ยงานต่างๆ

• ส่วนราชการ/หนว่ยงาน

จัดท าหลักสูตรเฉพาะด้าน

เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในสังกัด เป็นการเพิ่มและ

พัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติให้แก่บุคลากรใน

สังกัด



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้

เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ก าลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมือในการพัฒนา

ก าลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

• โครงการความรว่มมือ

ทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานต่างๆ ในสังกัด

พืน้ที่ เทศบาลต าบลแพด

• โครงการความรว่มมือ

ทางวิชาการระหว่าง

เทศบาลต าบลแพดและ

องค์กรภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน

• มีการท าแผนการจัดการ

ความรูเ้พื่อสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์

• มีการท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานต่างๆ ในสังกัด

พืน้ที่ เทศบาลต าบลแพด

• มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานและองค์กร

ภายนอก เทศบาลต าบล

แพด

• จัดให้ มีคณะท างานจัดท 

า 
ระบบการบรหิารความรู้  
เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา จ
ังหวัด ปี ๒๕๖๑ข๒๕๖๔

• สนับสนุนให้มกีารจัดท า

โครงการความรว่มมือทาง

วิชาการระหว่างหนว่ยงาน

ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่

เทศบาลต าบลแพด เป็น

การแสวงหาความรว่มมอืใน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

• จัดให้มกีารจัดท าโครงการ

ความรว่มมอืทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานและ

องค์กรภายนอก เทศบาล

ต าบลแพด เพื่อเป็นการ

แสดงความรว่มมือและ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

การบรหิารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



เทศบาลต าบลแพดได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม

ประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

6.1 การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของเทศบาลต าบลแพด จะด าเนนิการดังนี ้

1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ท าหน้าที่  วิ เคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อ

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลแพด โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและ

การบริหารจัดการและการตดิตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 

 

รูปที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

ความหมาย สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

ปลัด ทต.แพด 
 (CKO) 

นายก ทต.แพด 
 (CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
เทศบาลต าบลแพด 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 



การประสานงาน 

Flow ของการรายงาน 

1) ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงานผล

การท างานต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลแพด และ

ผูบ้ริหารระดับสูง เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

2) เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลแพดด าเนินการไป

ตามแผนแมบ่ทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จงึตอ้งด าเนินการตอ่ไป 

3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลแพดที่สอง

คล้องกับแผนแมบ่ทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับ

และน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

6.2 การติดตามประเมินผล 

เพื่อให้การตดิตามประเมินผลมีประสทิธิภาพ จงึต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมอืวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตาม

แผนแม่บทฯ ของเทศบาลต าบลแพด โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

- ตัวชีว้ัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร ์ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแตล่ะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Output)

- ตัวชีว้ัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ


