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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย  

“เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาให้เป็นต าบลที่น่าอยู่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวไกลด้วยระบบการศึกษา น าพาการเกษตรและ

อุตสาหกรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนมีความม่ันคง เป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 
  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ ( IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 
  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 
  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้
ท างานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิง
ภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี... 
 
  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
   : พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

พันธกิจ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
 พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 พัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความม่ันคง 
 พัฒนาการบริหารภาครัฐ 



  

 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 บุคลากรเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคล้อง
กับการพัฒนาระบบราชการ 

 ระบบการพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลต าบลโพธิ์ไชยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด เทศบาลต าบลโพธิ์ไชยมีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้

และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Sternths : S) 
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ

ปริญญาโท  
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการก าหนดแนวนโยบายให้พนักงานเทศบาลได้

ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา และแนวทางการให้
ทุนการศึกษา 

5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เยื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับ
ขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลในอนาคต 

6. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในส านักงาน 

 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่าจ านวน

บุคลากร 
3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฎิบัติ 
 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
6. เทศบาลให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเทศบาลไดศ้ึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 



  

อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based 
management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า ( input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-
benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual 
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

 
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร 

1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(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. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ

ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน 



  

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลากรเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หนว่ยงานต่างๆในสังกัด เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาพนักงาน เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมศึกษาดูงานภายใน/

ภายนอกประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาก าลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ใน
องค์กร 

  

 การด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์ก าลังคน เทศบาลต าบล
โพธิ์ไชย 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการพนักงานรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 จ านวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์ก าลังคน เทศบาล
ต าบลโพธิ์ไชย 
 

 จ านวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
พนักงานรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

 จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางและการด าเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ าทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ครั้ง/ปี 

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชาร
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาล
ต าบลโพธิ์ไชย 

  

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 
 

 การหาความจ าเป็น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด 
เทศบาลต าบลโพธิ์ไชยจัดท า
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ปีงบประมาณ 2558-2560 แล้ว
เสร็จ 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
ความจ าเป็น(Training Need) และ
มีเอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องตนในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

 ส่วราชการ/หน่วยงานสังกัดเทศบาล
ต าบลโพธิ์ไชยจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
 
 
 

 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหาความ
จ าเป็น(Training Need)  เบือ้งต้น
ในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนการพัฒนาบุ
คากรในสังกัด 

 การประชุมประสานแผนการพัฒนา
บุคลากร 

 มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน 

 มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี งบประมาณ 
2561-2563 

 จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2561-
2563 

 
 
 



  

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 

 มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลโพธิ์ไชย 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 

  

 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ในสังกัด 
 
 
 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงาน
เทศบาลในสังกัด 

 
 
 
 การด าเนินการทางวนิัย 
 
 
 
 การสรรหา และเลือกสรรบุคลากรใน

สังกัด 

 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานเทศบาล 
ในสังกัดทุกระดับ 

 
 
 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลในสังกัด 
 
 
 
 
 มีการด าเนินการทางวนิัย 
 
 
 
 มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรใน

สังกัด 

 ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูลบุคลากร
ในสังกัดให้เป็นปัจจบุันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใชไ้ด้ทนัที 
 

 เทศบาลเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงาน
ทุกระดับในสงักัดและให้ข้อคิดเห็น
ประกอบการแต่งตั้งพนักงานระดับ
หัวหน้าส่วน 

 
 
 นายกเทศมนตรีสามารถด าเนินการ

ทางวนิัยส าหรับพนักงานเทศบาล
และบุคลากรในสังกัด 

 
 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากรในสงักัด 
1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ภายในประเทศ 
 การจัดท าทะเบียนข้อมูลพนักงาน

ศึกษาต่อ 
 

 
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาต่อภายในประเทศ 
 
 
 
 

 มีการจัดท าทะเบียนข้อมูลพนักงาน
ศึกษาต่อ 

 
 

 
 
 
 มีพนักงาน/บุคลากรในสังกัดศึกษา

ต่อในประเทศตามความต้องการ
ขององค์กร 

 
 
 
 

 มีการจัดท าข้อมูลพนักงานศึกษา
ต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการ
ใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the Right 
man on the Right job) น าไปสู้
การจัดตั้งธนาคารสมอง (Think 
Tank) 

 พนักงานในสังกัดได้ศึกษาต่อตาม
ความต้องการขององค์กรโดยกร
สนับสนุนทุนของส่วนราชการต้น
สังกัด,ทุนส่วนตัว,จังหวัด 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/องค์กร 
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในพ้ืนที่ 

 



  

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ภายในประเทศ 

 มีพนักงาน/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 

 มีพนักงาน/บุคลากรที่เข้ารับการ
รอรมดูงานกับหน่วยงานภายนอก 
ภายในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน) 

 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ 
การให้ความรู้ในลักษณะของ
การจัดลักสูตรต่างๆ แก่
พนักงานและบุคลากรในสังกัด 
จามความจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานโดย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตร
กลาง 

 มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร 
การพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรกลาง
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า

หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ 
เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 

 
 
 

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างเทศบาล
ต าบลโพธิ์ไชยและองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 

 มีการท าแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
 มีการท าโครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลโพธิ์ไชย 

 
 
 
 
 มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 

 จัดให้มีคณะท างานจัดท า
ระบบการบริหารความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ปี 2561-
2563 

 
 
 
 
 สนับสนุนให้มีการจัดท า

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลโพธิ์ไชยเป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 

 จัดให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก เทศบาลต าบลโพธิ์
ไชย เพ่ือเป็นการแสดงความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

6.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาล
ต าบลโพธิ์ไชย  จะด าเนินการดังนี้ 
 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ 
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  
 
 

ปลัด ทต.โพธิ์ไชย  
(CKO) 

นายก ทต.โพธิ์ไชย 
(CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 

 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 



  

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

1) ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงานผลการท างาน
ต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย และผู้บริหารระดับสูง เป็น
ประจ าทุก 3 เดือน 

2) เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย ด าเนินการ
ไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงต้องด าเนินการต่อไป 

3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล    โพธิ์ไชย 
ที่สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ 

6.2 การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 
ของเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

     -  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Output) 

  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 

 

 

 

 

 


