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ค าน า 
 

  การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็น

ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาบุคลากร เพื่อท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล

ส าเร็จต่อเป้าหมายของหนว่ยงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี  โดยอาศัย

ความรู้ และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้ง

เสริมสร้างความสามารถด้วย การฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้

ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลคอกช้าง จึงได้จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้

พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ได้ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
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สว่นที ่1 

บทน า 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ได้ก าหนดให้

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และ

จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น 

จะต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

  (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างงาน และนโยบายต่างๆ 

เป็นต้น 

  (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานการเงินและบัญชี งานด้านช่าง       

งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารสนเทศ งานด้านการศึกษาและวิชาการ เป็นต้น 

  (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ

ประชาชน เชน่ การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน       

การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสรา้งสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

  (5) ดา้นศลีธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิท ธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน และการอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุขในองค์กร   

  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลคอกช้าง จึงได้จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารงานบุคคลของคณะผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  

ที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรของเทศบาลต าบลคอกช้าง  ในการปฏิบัติราชการและ            

การใหบ้ริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม  

จริยธรรมของบุคลากร เทศบาลต าบลคอกช้าง ในการปฏิบัติราชการและการให้บริการแก่ประชาชนได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ

เทศบาลต าบลคอกช้าง 

  3. เพื่อเป็นแนวทางให้คณะผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานด้านการพัฒนา

บุคลากรของเทศบาลต าบลคอกช้าง 

3. เป้าหมาย 

  (1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลคอกช้าง ซึ่งประกอบด้วย พนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาทักษะ ความสามารถ 

และเพิ่มพูนความรูค้วบคู่ไปกับการมคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

(2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลคอกช้างทุกคน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ

มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ี 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  (1) การเตรียมการและการวางแผน 

   1. แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

   2. พิจารณาเหตุผลและความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยการศึกษา

วิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้

ส าเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

   3. ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน

ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

/-3- การด าเนินการ... 



-3- 

  (2) การด าเนินการพัฒนา 

   1. การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้น

มาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ 

การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลอืกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถ

เลือกแนวทางหรอืวิธีการพัฒนา ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยน

หนา้ที่ความรับผดิชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชงิปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 

   2.  วิ ธี ก า รพัฒนาผู้ ใ ต้ บั งคั บบัญชา  ผู้ บั งคั บบัญชาสามารถพัฒนา

ผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการ

เองหรือเข้าร่วมอบรมกับส่วนราชการอื่นหรือองค์กรเอกชนที่จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรที่

ผูใ้ต้บังคับบัญชาควรได้รับการเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะในด้านน้ันๆ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพฒันาบคุลากร 
 

รายละเอยีด ผู้มีหน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ส ารวจความตอ้งการในการพัฒนาบุคลากร - ผูบ้ริหาร 

- หัวหน้า/ผูอ้ านวยการกองทุกกอง 

- พนักงานทุกคน 

- นักทรัพยากรบุคคล 

2. วิเคราะหป์ัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ผูบ้ริหาร 

- คณะกรรมการ 

- นักทรัพยากรบุคคล 

- หัวหน้า/ผูอ้ านวยการกองทุกกอง 

3. พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรอืส่วนราชการ 

    ภายใน จุดใดที่ตอ้งมกีารฝกึอบรม เพื่อเพิ่มพูน 

    ประสิทธิภาพการท างาน 

- ผูบ้ริหาร 

- หัวหน้า/ผูอ้ านวยการกองทุกกอง 

- นักทรัพยากรบุคคล 

4. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ต่อคณะกรรมการ/ 

    คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผูบ้ริหาร 

- หัวหน้า/ผูอ้ านวยการกองทุกกอง 

- นักทรัพยากรบุคคล 
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รายละเอยีด ผู้มีหน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. จัดส่งบุคลากรไปอบรม และจัดท าเอกสารการฝึกอบรม 

     ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- นักทรัพยากรบุคคล 

6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/ 

    คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้า/ผูอ้ านวยการกองทุกกอง 

- นักทรัพยากรบุคคล 

7. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

     ประจ าปี 

- นักทรัพยากรบุคคล 

8. ประเมินผล - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

- นักทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/-5-  แผนผัง... 
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แผนผังแสดงขั้นตอนแผนพฒันาบคุลากรของเทศบาลต าบลคอกช้าง 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาที่เกดิขึน้ 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบตัิงานไดต้าม

มาตรฐาน และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิน้เปลืองทรพัยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความตอ้งการฝึกอบรม 

พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ

หน่วยงานภายในเทศบาล 

ส ารวจความตอ้งการเพิ่มเตมิจาก

บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมตัิผูบ้รหิาร เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเปน็ที่ต้องมีการฝึกอบรม 

ตามล าดับความจ าเป็น กอ่น - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเปา้หมายของการ

ฝึกอบรม 
ก าหนดเนือ้หาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวธิีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 
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5. การติดตามและประเมินผล 

  เทศบาลต าบลคอกช้าง จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล        

การพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถใน      

การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อๆ ไป โดยได้ก าหนดวิธีการประเมนิผล ดังนี้ 

  1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน – หลัง และแบบสอบถามติดตาม          

การประเมนิผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

  2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา 

  3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น      

ในกรณีที่เทศบาลต าบลคอกช้างสง่บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดอบรม 
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สว่นที ่2 

โครงสรา้งสว่นราชการและขอ้มลูอตัราก าลงั 
 

1. โครงสร้างสว่นราชการเทศบาลต าบลคอกช้าง 

 
 

2. ข้อมลูอตัราก าลงับคุลากรของเทศบาลต าบลคอกชา้ง 

 

ล าดบัที ่ สว่นราชการ/กอง 
พนกังาน

เทศบาล 

พนกังานครู

เทศบาล 

ลูกจา้ง 

ประจ า 

พนกังาน

จา้งตาม

ภารกิจ 

พนกังาน

จา้งทัว่ไป 

พนกังาน

จา้งเหมา

บรกิาร 

รวม 

1 ส านักปลัดเทศบาล 7 - 2 3 3 3 18 

2 กองคลัง 4 - - 3 1 - 8 

3 กองชา่ง 1 - - 4 2 4 11 

4 กองสาธารณสุขฯ - - 1 2 1 6 10 

5 กองการศกึษา 1 - - 1 2 3 7 

6 กองการประปา - - - - - - - 

รวม 13 - 3 13 9 16 54 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่มอียู่จรงิ ณ เดือนพฤศจกิายน  2561 

 

ปลัดเทศบาลต าบลคอกช้าง 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 
กองการศึกษา กองการประปา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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สว่นที ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาล 
 

1. วสิยัทัศน์ (VISION) การพัฒนาเทศบาลต าบลคอกชา้ง 

  “สร้างสังคม  อุดมปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวติ” 

 

2. นโยบายของผูบ้รหิาร 
 

  1. นโยบายในการพัฒนาเทศบาลต าบลคอกช้าง ไปสู่สังคมอุดมปัญญา จะมาพัฒนา

สติปัญญาของเด็กและเยาวชน ส่วนการบริหารงานเทศบาล จะให้ความส าคัญอย่างลึกซึ้ง กับการ

พัฒนาบุคลากรในเทศบาล 

  2. นโยบายให้ชุมชนเป็นชุมชนฐานความรู้ จัดให้มีอุทยานการเรียนรู้ จัดให้มีกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโสตทัศนศึกษา, การสันทนาการ, ห้องสมุดในฝัน, Internet ชุมชน และการพัฒนา

อัจฉริยภาพเด็กเล็กในชุมชน 

  3. นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการปรับปรุงบริการโครงสร้าง

พื้นฐาน ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกื้อหนุนต่อสุขภาพ โดยเริ่มจาก

การพัฒนาระบบประปา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สร้างสวนสุขภาพที่ได้มาตรฐาน การลดประมาณ

และจัดการขยะชุมชน 

 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลคอกช้าง  

ซึง่ไดก้ าหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลไว ้7 ยทุธศาสตร ์ดงันี้ 

(1) ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งสนัตสิขุ 

(1.1) แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

(1.2) แนวทางการพัฒนาใหท้้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันภัย 

(2) ยทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

(2.1) แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมการศกึษาทั้งในและนอกระบบ 

(2.2) แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมท านุบ ารุงศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

/-9- (3) ยุทธศาสตร.์.. 
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 (3) ยทุธศาสตรพ์ฒันาด้านการเกษตร 

(3.1) แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร 

(3.2) แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมความรู้ด้านการเกษตร 

(4) ยทุธศาสตรก์ารแกไ้ขปญัหาความยากจน 

(4.1) แนวทางการพัฒนากระบวนการเพิ่มรายได้ 

(4.2) แนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนรว่ม 

(5) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวติและเมอืงนา่อยู่ 

(5.1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

(5.2) แนวทางการพัฒนาป้องกันยาเสพติดและควบคุมโรคต่างๆ 

(5.3) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการแก่ 

        ผูด้้อยโอกาสทางสังคม 

(5.4) แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

(5.5) แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 

(5.6) แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงจัดหาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน 

        และการบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

(6) ยทุธศาสตร์สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศ 

(6.1) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

(6.2) แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

(7) ยทุธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(7.1) แนวทางการเพิ่มพืน้ที่ปลูกป่า 

(7.2) แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

(7.3) แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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สว่นที ่4 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากร 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรของเทศบาลต าบลคอกช้าง 

  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลคอกช้าง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาล ดังนี้ 

1. วสิยัทัศน์ (VISION) การพัฒนาบคุลากรของเทศบาลต าบลคอกช้าง  

   “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน 

     บริการเป็นเลิศ   เทิดคุณธรรม” 

  - ทันสมัย (M : Modern) 

   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอด

และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

  - ร่วมใจประสาน (C : Cooperation) 

   : ความรว่มมอืประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบล

คอกช้างตามประเด็นยุทธศาสตร ์ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

  - บริการเป็นเลิศ (S : Service is excellent) 

   : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ 

คือ ผู้ท างานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้

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

ราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด 

และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ 

การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมี

ผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ด ี

/-11- เทิดคุณธรรม... 
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  - เทิดคุณธรรม (M : Moral) 

   : ข้าราชการเทศบาลต าบลคอกช้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. พันธกจิ (MISSION)  

 สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรูใ้ห้เป็นมาตรฐาน 

 ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย 

โดยเน้นการมสีัมพันธภาพที่ดี 

 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรเทศบาลต าบลคอกช้างทุกส่วนราชการ/

หนว่ยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 

 เสริมสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

 ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเองและให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุก

หนว่ยงาน 

3. เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 

 บุคลากรเทศบาลต าบลคอกช้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) 

สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

 ระบบการพัฒนาก าลังคนของเทศบาลต าบลคอกช้างมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจ      

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสนเทศ การฝึกอบรมมคีุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลคอกช้างมีความต่อเนื่อง สามารถสร้าง

องค์ความรูแ้ละเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

4. การวเิคราะหก์ารจดัท าแผนพฒันาบคุลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผู้บริหาร

ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก

ตลอดจนผลกระทบที่มศีักยภาพจากปัจจัยเหล่านีต้่อการบริหารงานขององค์กร 
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  จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยการให้ทุนการศึกษา

เพื่อศกึษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง โดยการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท ในจังหวัดยะลา 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการ

ก าหนดแนวนโยบายให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา และแนวทางการให้

ทุนการศึกษา 

5. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในส านักงาน 

  จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ส านักงานค่อนข้างมีความคับแคบ ท าให้พื้นที่ในการให้บริการไม่ค่อยจะสะดวกและ

คล่องตัว 

2. จ านวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงาน

มากกว่าจ านวนบุคลากรที่มอียู่ 

3. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติและ

รับผิดชอบอยู่ 

  โอกาส (Opportunities : O) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 

2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เชน่ การค้นหาข้อมูลดว้ยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

4. มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศกึษาดูงาน 

5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน่ การอบรมรว่มกัน 

6. เทศบาลให้ทุนการศกึษาแก่พนักงานเทศบาลได้ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 
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  อุปสรรค (Threats : T) 

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอือ้ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 

3. พนักงานเทศบาลขาดความรู ้ความเข้าใจ ในเรื่องของวินัย ระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ 

4. ด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่มอียู่อย่างจ ากัด 

5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า         

การพัฒนาคน 

5. ความตอ้งการ/ความคาดหวงัของผูบ้ริหารในการพฒันาบคุลากร 

1. ก่อใหเ้กิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมสี่วนรว่มให้เกิดขึ้นในองค์กร 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 

4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่ การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based 

management) และการจัดท าขอ้ตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่ การบริหารที่จะต้อง

บริหารในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้น โดย

มีการท า cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือ

โครงการต่างๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้ง จัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงาน

ของตัวบุคคล (individual scorecards) ที่เช่ือมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

6. ความตอ้งการ/ความคาดหวงัของพนกังานเทศบาลในการพัฒนาบคุลากร 

1. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพิ่มความพงึพอใจในงานและความส าเร็จในชีวติของพนักงาน 

3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ขององค์กร (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) 
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5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 

maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรยีนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

7. ความต้องการ/ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) 

ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive 

impact) ต่อการพัฒนาชีวติของประชาชน 

2. ไม่มขีั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุด

บริการใกล้ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่

การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความตอ้งการของประชาชน (citizen survey) 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลคอกช้าง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งระบบการจัดการความรู้ 

                               และการพัฒนาก าลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรูใ้นองค์กร 

1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบ

ราชการหนว่ยงานตา่งๆ ในสังกัด เทศบาลต าบลคอกช้าง 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคคล 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษา  

ดูงานภายใน/ภายนอกประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรด์้านการฝึกอบรม 

    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  

          (หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  

          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งองค์กรแหง่การเรยีนรู้ (Learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน

เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

9. แนวทางในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน  
 

แผนงาน/โครงการ 
ตวัชีว้ดั 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอยีดโครงการ 

1.1 แผนงานดา้นพฒันาความรู้

ในองคก์ร 

 การด าเนินงานของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการและยุทธศาสตร์

ก าลังคน เทศบาลต าบล 

คอกช้าง 

 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เวทีวชิาการ

ข้าราชการรู้ทันการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 
 จ านวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการและยุทธศาสตร์

ก าลังคน เทศบาลต าบล

คอกช้าง 

 

 จ านวนครั้งของการจัดเวที

วิชาการข้าราชการรูท้ันการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 
 จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ

ก าหนดแนวทางและการ

ด าเนนิงานพัฒนาระบบ

ราชการและยุทธศาสตร์

การพัฒนา เทศบาลต าบล

คอกช้าง 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยน

ความรูว้ิชาการด้านต่างๆ 

เป็นประจ าทุกเดือน เดือน

ละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี 
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แผนงาน/โครงการ 
ตวัชีว้ดั 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอยีดโครงการ 

1.2 แผนงานจดัท าระบบแผน

และประสานการพฒันาระบบ

ราชการหน่วยงานต่างๆ ใน

สังกดัเทศบาลต าบลคอกช้าง 

  

 การจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรในสังกัด 

 

 

 

 

 

 การหาความจ าเป็น 

(Training Need) ในการ

พัฒนาบุคลากร 

 หนว่ยงาน/ส่วนราชการใน

สังกัด เทศบาลต าบล    

คอกช้างจัดท าแผนปฏิบัติ

การ เพื่อเป็นแนวทางใน   

การพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แล้วเสร็จ 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี

การหาความจ าเป็น 

(Training Need) และมี

เอกสารแสดงขั้นตอนการหา

ความจ าเป็นในการพัฒนา

บุคลากรในสังกัดเพื่อเป็น

ข้อมูลเบื้องตน้ในการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

 ส่วนราชการ/หนว่ยงาน

สังกัดเทศบาลต าบล     

คอกช้างจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรในสังกัด 

 

 

 

 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการ

หาความจ าเป็น (Training 

Need) เบือ้งตน้ในการพัฒนา

บุคลากรและใช้เป็นข้อมูลใน

การจัดท าแผนการพัฒนา   

บุคลากรในสังกัด 

 การประชุมประสานแผนการ

พัฒนาบุคลากร 

 มีแผนการพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีงบประมาณของทุก

ส่วนราชการ/หนว่ยงาน 

 มีแนวทางการประสานการ

พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 

งบประมาณ 2562 

 

 จัดการประชุมส่วนราชการ/

หนว่ยงานจัดท าแผนการ

พัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2560 
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แผนงาน/โครงการ 
ตวัชีว้ดั 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอยีดโครงการ 

 การจัดระบบฐานขอ้มูล

บุคลากร เทศบาลต าบล

คอกช้าง 

 มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น

ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน

ราชการ/หน่วยงานในสังกัด

เทศบาลต าบลคอกช้าง 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน

จัดท าขอ้มูลบุคลากรใน

สังกัดใหเ้ป็นปัจจุบัน

ครบถ้วนและสามารถน ามา

ปรับใช้ได้ทันท ี

1.3 แผนงานด้านการ

บริหารงานบคุคล 

 การบรรจุและแต่งตั้ง/การ

เลื่อนระดับที่สงูขึน้/การโอน 

(ย้าย) พนักงานเทศบาลใน

สังกัด 

 

 

 การเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

พนักงานเทศบาลในสงักัด 

 

 

 

 การด าเนินการทางวินยั 

 

 

 

 

 การสรรหา และเลอืกสรร

บุคลากรในสงักัด 

 

 

 การบรรจุและแต่งตั้ง/การ

เลื่อนระดับที่สงูขึน้/การโอน 

(ย้าย) พนักงานเทศบาลใน

สังกัดเป็นขอ้มลูปัจจุบัน 

 

 

 การเลื่อนขั้นเงินเดอืน

พนักงานเทศบาลในสงักัด

เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่

ก าหนด 

 

 มีการด าเนนิการทางวนิัยกับ

พนักงานเทศบาลและ

บุคลากรที่กระท าการผิดวินัย 

 

 

 มีการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากรในสงักัด 

 

 

 ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล

บุคลากรในสงักัดให้เป็น

ปัจจุบันครบถว้นและสามารถ

น ามาปรับใช้ได้ทันท ี

 

 

 เทศบาลเลือ่นขั้นเงินเดอืน

พนักงานเทศบาลทุกระดับใน

สังกัดเป็นไปตามห้วง

ระยะเวลาและตามระเบยีบที่

ก าหนดไว ้

 นายกเทศมนตรสีามารถ

ด าเนินการทางวินยัส าหรับ

พนักงานเทศบาลและ

บุคลากรในสงักัดที่กระท าผดิ

วินัย 

 ด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรรบุคลากรในสังกัด 
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แผนงาน/โครงการ 
ตวัชีว้ดั 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอยีดโครงการ 

1.4 แผนงานพฒันาบคุลากร

โดยการศกึษาต่อ ฝกึอบรม 

ทศันศกึษาดงูาน ภายใน/

ภายนอกประเทศ 

 การจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการและบุคลากรที่

ศกึษาต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการพัฒนาบุคลากร

โดยการศกึษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น 

 

 

 โครงการพัฒนาบุคลากร

โดยการศกึษาดูงาน/

ฝกึอบรมกับหนว่ยงาน

ภายนอก  

 

 

 

 

 

 มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการและบุคลากรที่ได้

ศกึษาต่อเป็นข้อมูลปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 มีขา้ราชการ/บุคลากรใน

สังกัดศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น ตามความตอ้งการ

ขององค์กร 

 

 มีขา้ราชการ/บุคลากรที่เข้า

รับการอบรมดูงานกับ

หนว่ยงานภายนอก  

 

 

 

 

 มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ

และบุคลากรที่ศกึษาต่อ เพื่อ

รวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้

บุคลากรใหส้อดคล้องกับ

ความรูค้วามสามารถ (Put 

the Right man on the Right 

job) น าไปสู่การจัดตัง้

ธนาคารสมอง (Think Bank) 

 

 

 ข้าราชการในสังกัดได้ศกึษา

ต่อตามความต้องการของ

องค์กร โดยการสนับสนุนทุน

ของสว่นราชการต้นสังกัด, 

ทุนส่วนตัว 

 มีขา้ราชการ/บุคลากรที่เข้า

รับการอบรมดูงานกับ

หนว่ยงานภายนอก  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตวัชีว้ดั 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอยีดโครงการ 

2.1 แผนงานฝกึอบรมบคุลากร

ตามความจ าเปน็ (หลกัสูตรของ

กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่) 

 

 

 

 

 
 

 
2.2 แผนงานฝกึอบรมบคุลากร

ในสังกดัหนว่ยงานตา่งๆ 

(หลกัสตูรเฉพาะด้าน) 

 มีการจัดการฝึกอบรม

สัมมนา จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ หรือ การให้

ความรูใ้นลักษณะของการ

จัดหลักสูตรต่างๆ แก่

ข้าราชการและบุคลากรใน

สังกัด ตามความจ าเป็นและ

เป็นประโยชน์กับหนว่ยงาน

โดยกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจัดท าเป็น

หลักสูตรกลาง 

 มีการจัดการฝึกอบรม 

สัมมนา จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการหรอืให้ความรูใ้น

ลักษณะของการจัด

หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท า

เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน 

เชน่ ด้านการคลัง ด้านงาน

ธุรการ ฯลฯ 

 

 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตร

กลางเพื่อให้ความรูแ้ก่คณะ

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล และบุคลากรใน

สังกัดส่วนราชการ/

หนว่ยงานต่างๆ 

 

 

 

 

 ส่วนราชการ/หนว่ยงาน

จัดท าหลักสูตรเฉพาะด้าน

เพื่อพัฒนาบุคลากรใน

สังกัด เป็นการเพิ่มความรู้

และพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติให้แก่บุคลากรใน

สังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตวัชีว้ดั 

ผลการด าเนนิงาน 
รายละเอยีดโครงการ 

3.1 แผนงานจดัการความรูเ้พือ่

สนบัสนนุประเด็นยทุธศาสตร์

การพฒันาก าลังคนของเทศบาล 

 

 

3.2 แผนงานสร้างเครอืข่าย

ความรว่มมอืในการพัฒนา

ก าลงัคนเพือ่สนบัสนนุประเด็น

ยทุธศาสตร ์

 โครงการความรว่มมือ

ทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานต่างๆ ในพืน้ที่

อ าเภอธารโต จังหวัด

ยะลา 

 

 

 

 โครงการความรว่มมือ

ทางวิชาการระหว่าง

เทศบาลต าบลคอกช้าง

และองค์กรภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

 

 มีการท าแผนการจัดการ

ความรูเ้พื่อสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 มีการท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานต่างๆ ในพืน้ที่

อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

 

 

 

 

 มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานและองค์กร

ภายนอก เทศบาลต าบล

คอกช้าง 

 จัดให้มคีณะท างานจัดท า

ระบบการบริหารความรู้

เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

บุคลากรของเทศบาลต าบล

คอกช้าง 

 

 

 

 สนับสนุนให้มกีารจัดท า

โครงการความรว่มมือทาง

วิชาการระหว่างหนว่ยงาน

ต่างๆ ในพืน้ที่อ าเภอธารโต 

จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการ

แสวงหาความร่วมมือใน

การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 จัดให้มกีารจัดท าโครงการ

ความรว่มมอืทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานและ

องค์กรภายนอก เทศบาล

ต าบลคอกช้าง เพื่อเป็นการ

แสดงความรว่มมือและ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

บุคลากร 

 



-21- 
 

10. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 เทศบาลต าบลคอกช้าง ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม

ประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ว่าบรรลุตาม

เป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

 (10.1) การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

ของเทศบาลต าบลคอกช้าง จะด าเนนิการดังนี ้

1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดย

ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลคอกช้าง  

2) ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร รายงาน

ผลการท างานต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลคอกช้าง และผู้บริหารระดับสูง         

เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

3) เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลคอกช้าง ด าเนินการเป็นไปตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทาง

ปฏิบัติ จงึตอ้งด าเนินการตอ่ไป 

(3.1) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบล  

คอกช้าง เพื่อเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

(3.2) สร้างความเข้าใจแก่ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ยอมรับและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 (10.2) การติดตามและประเมินผล 

เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็น

เครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล

คอกช้าง โดยก าหนดตัวช้ีวัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของ

แตล่ะยุทธศาสตร์การพัฒนา (Output) 

ระดับที่ 2 ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของ

โครงการ 
********************************************************** 


