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ค ำน ำ 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ

เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะ
ขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ  และถือ
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วาง
เอาไว้  

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำ 
เพ่ือเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงใน
การส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”  
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
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นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ 
 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธ

กิจ  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคล

กรในความรับผดิชอบ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบรหิารส่วนตำบลเม็กดำ  

  “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน 

    บริการเป็นเลิศ    เทดิคุณธรรม” 

 

  ทันสมัย (M : Modern) 

   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

 

  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 

   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเม็กดำตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

 

  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 

   : การปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ 

ผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้อง

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตาม

พระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ 

การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...

ทั้งนี ้ในการปฏิบัติหนา้ที่ของส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด.ี.. 

 

  เทดิคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 

   : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
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พันธกิจ 

• สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรูใ้ห้เป็นมาตรฐาน 

• ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการม ีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้น

การมสีัมพันธภาพที่ดี 

• ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.เม็กดำทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 

• เสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

• ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้ าใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุก

หน่วยงาน 

 

เปา้หมายเชิงกลยุทธ์ 

• บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 

Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

• ระบบการพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ

พัฒนาบุคลากรของ อบต.เม็กดำ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

• วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมคีุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

• กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด อบต.เม็กดำ มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และ

เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

การวเิคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผูบ้ริหารมคีวามสนใจเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศกึษาต่อ 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ในเขต

พืน้ที่อำเภอพยัคฆภูมิพสิัย 

4. กรมส่งเสริมให้ความสำคัญในการพัฒนาคน โดยการกำหนดแนวนโยบายให้พนักงานส่วน

ตำบลได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา และ

แนวทางการให้ทุนการศึกษา 

5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เยื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ 

ปรับขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตัง้เป็นเทศบาลตำบลในอนาคต 
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6. พนักงานส่วนตำบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน 

 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. สำนักงานมคีวามคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 

2. จำนวนพนักงานส่วนตำบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานมากกว่า

จำนวนบุคลากร 

3. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้งบางส่วนไม่มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ 
 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. กรมส่งเสริมใหค้วามสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 

2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลดว้ยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3. พนักงานส่วนตำบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานดว้ยการศกึษาดูงาน 

5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 

6. อบต.ให้ทุนการศกึษาแก่พนักงาส่วนตำบลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 
 

อุปสรรค (Threat : T) 

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอือ้ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสทิธิภาพ 

2. พนักงานส่วนตำบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรูง้าน 

3. พนักงานส่วนตำบลขาดความรู ้ความเข้าใจ เรื่องวินัย 

4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจำกัด 

5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนา

คน 

 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 

1. ก่อใหเ้กิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมสี่วนร่วมใหเ้กิดขึ้นในองค์กร 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 

4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(result based 

management) และการจัดทำขอ้ตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 
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5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารใน

เชงิเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ำเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทำ cost-

benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบ

กับประโยชน์ที่ ได้รับ รวมทั้งจัดทำเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของตาลบุคคล 

(individual scorecards) ที่เช่ือมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนตำบลในการพัฒนาบุคลากร 

1. พนักงานส่วนตำบลมีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพิ่มความพงึพอใจในงานและความสำเร็จในชีวติของพนักงาน 

3. พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

อ งค์ ก ร  (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. ช่วยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 

maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานส่วนตำบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

 

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ

ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ

การพัฒนาชีวติของประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการ

ใกล้ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การ

ปฏิบัติราชการที่มุ่งเนน้ถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้งระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรูใ้นองค์กร 

1.2 แผนงานการจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หนว่ยงานต่างๆในสังกัด อบต.เม็กดำ 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 

1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาขา้ราชการ อบต.เม็กดำ 

1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการฝึกอบรม 

    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น  

          (หลักสูตรกลาง) 

    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  

          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ

พัฒนากำลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ใน
องค์กร 
 -  การดำเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์
กำลังคน อบต.เม็กดำ 
 -  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
-  จำนวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์กำลังคน อบต.เม็กดำ 
- จำนวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 - จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือกำหนด
แนวทางและการดำเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.เม็กดำ 
-  จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจำทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ครั้ง/ป ี

1.2 แผนงานจัดทำระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชาร
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดอบต.เม็กดำ 
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 

 
 
 
  
 
 

- ก า รห าค ว าม จ ำ เป็ น  (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 - หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด 
อบต.เม็กดำจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดปีงบประมาณ ๒๕64  -  ๒๕๖6 
แล้วเสร็จ 
 
 
- ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
ความจำเป็น (Training Need) และมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องตนในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

 

 

 

 - ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
อบต.เม็กดำจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 

 
 
 
 

- ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ค ว า ม จ ำ เป็ น (Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการ
พัฒนาบุคากรในสังกัด 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

- การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

- มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน 
- มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจำปี งบประมาณ  
๒๕64  -  ๒๕๖6 

- จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕64  -  
๒๕๖6 

- การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
อบต.เม็กดำ 

- มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่ อบต.เม็กดำ 

- ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนำมา
ปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัด 

 
 

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน ข้าราชการ
ในสังกัด 
 
 
 
 
 
- การดำเนินการทางวินัย 
 
 
 
- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด 

 
 
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัดทุกระดับ 
 

 
 - มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 
- มีการดำเนินการทางวินัย 
 
 
 
- มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

 
 
- ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถนำมาปรับ
ใช้ได้ทันที 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการทุก
ระดับในสังกัดและให้ข้อคิดเห็น
ประกอบ การแต่งตั้งข้าราชการ
ระดบัหัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัดต่อส่วนราชการต้นสังกัด 
 
 
- นายก อบต. สามารถดำเนินการ
ทางวินัยสำหรับข้าราชการท้องถิ่น
และบุคลากรในสังกัด 
 
- ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษา
ดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ 
- การจัดทำทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

 
 

 
 
 
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
- มีการจัดทำทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการของ
องค์กร 
 
 
 
 
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 

 
 
 

- มีการจัดทำข้อมูลข้าราชการศึกษา
ต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้
บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the Right 
man on the Right job) นำไปสู้
การจัดตั้งธนาคารสมอง (Think 
Tank) 
- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
ตามความต้องการขององค์กรโดยกร
สนับสนุนทุนของส่วนราชการจ้น
สังกัด,ทุนส่วนตัว,จังหวัด CEO 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/องค์กร และ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น อบจ./อบต.
,ธนาคาร,บริษัท,ห้างร้านต่างๆใน
พ้ืนที่ 
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
รอรมดูงานกับหน่วยงานภายนอก 
ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ
,แคนาดา และกลุ่มประเทศเอเชีย 
(กลุ่มประเทศเพ่ือบ้านเพ่ือศึกษา
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจำเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน) 

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให้
ความรู้ในลักษณะของการจัดลักสูตร
ต่างๆ แก่ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด จามความจำเป็นและเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำ
เป็นหลักสูตรกลาง 
 
- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ความรู้
ในลักษณะของการจัดหลักสูตรต่างๆ 
โดยจัดทำเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน 
เช่น ด้านสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร การพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดทำหลักสูตรกลางเพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ
หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากำลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
พ้ืนที ่อบต.เม็กดำ 
 
 
 
 
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างอบต.เม็กดำและองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

- มีการทำแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

- มีการทำโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดพ้ืนที ่อบต.เม็กดำ 
 
 
 
 
- มีการจัดทำโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.เม็กดำ 

- จัดให้มีคณะทำงานจัดทำระบบ
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี ๒๕61  -  ๒๕๖3  
 
 
 
 
- สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.
เม็กดำ เป็นการแสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
 
- จัดให้มีการจัดทำโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
อบต.เม็กดำ เพ่ือเป็นการแสดงความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร 
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การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัตความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
 
 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของv
องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จะดำเนินการดังนี้ 
 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ 
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 
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รูปที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

 

 

ปลัด อบต.เม็กดำ (CKO) 

นายก อบต.เม็กดำ 
(CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ 

 

สำนักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 

กองการศึกษาฯ 
 

กองส่งเสริมการเกษตร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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1) ให้คณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน รายงานผลการ

ทำงานต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และ

ผูบ้ริหารระดับสูง เป็นประจำทุก 3 เดือน 

2) เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

เม็กดำดำเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึง

ต้องดำเนนิการต่อไป 

3) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเม็กดำที่สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการดำเนินงานและประสานงาน 

4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับ

และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การติดตามประเมินผล 

 เพื่อให้การตดิตามประเมินผลมีประสทิธิภาพ จึงต้องมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมอืวัดความสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินการตามแผน

แม่บทฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชีว้ัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Output) 

  - ตัวชีว้ัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสำเร็จและผลกระทบของโครงการ 
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