
  1 

 

 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบคุลากร 

 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม   

อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕63 

                 
 
 
 
 
 

 



  2 

 
ค ำน ำ 

 
แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ฉบับนี ้ 

จัดท าขึ้น โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุก

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อ

ประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง  การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น

รูปธรรม           

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 

เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม

ได้จงึขอขอบคุณผู้มีสว่นเกี่ยวข้องและจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากร ) ไว้ ณ ที่นี้ 

 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่มุม 
 

  การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาก าลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรใน

ความรับผดิชอบ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลสระสี่มุม  

  “ทันสมัย  ร่วมใจประสำน 

    บริกำรเป็นเลิศ    เทดิคุณธรรม” 

 

  ทันสมัย (M : Modern) 

   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

 

  ร่วมใจประสำน (U : UMTY) 

   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสระสี่มุมตามประเด็นยุทธศาสตร ์ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

 

  บริกำรเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 

   : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ 

ผู้ท างานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้อง

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

พระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าเชงิภารกิจแหง่แหง่รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ 

การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...

ทั้งนี ้ในการปฏิบัติหนา้ที่ของส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด.ี.. 
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  เทดิคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 

   : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 

พันธกิจ 

 สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรูใ้ห้เป็นมาตรฐาน 

 ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการม ีส่วนร่วมเพื่อสรา้งทีมงานและเครือข่าย โดยเน้น

การมสีัมพันธภาพที่ดี 

 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.สระสี่มุมทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 

 เสริมสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

 ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุก

หนว่ยงาน 

 

เปำ้หมำยเชิงกลยุทธ์ 

 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 

Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

 ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจ

การพัฒนาบุคลากรของ อบต.สระสี่มุม ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมคีุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด อบต.สระสี่มุม มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้

และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  

กำรวเิครำะห์กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ผูบ้ริหารมคีวามสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศกึษาต่อ 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ 

ปรับขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลใน

อนาคต 
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4.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
       ต่อเหตุการณ์ 
 5.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี ปฏิบัติ 

 6.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT   ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
  

 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่ง
กันและกัน 

๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิด

สิ่งจูงใจ   และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดใน
การปฏิบัติงาน 

๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
6. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่า

จ านวนบุคลากร 
 

โอกำส (Opportunities : O) 

1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 

2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เชน่ การค้นหาข้อมูลดว้ยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการประชุมประจ าเดือน 

5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน่ อบรมรว่มกัน 

6. อบต.ให้ทุนการศกึษาแก่พนักงาน อบต.ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

7. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ด้วยดี  
8. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 

 

อุปสรรค (Threat : T) 

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอือ้ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 

3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู ้ความเข้าใจ เรื่องวินัย 

4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 

5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนา

คน 
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6. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
7. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
 

 

 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้บริหำรในกำรพัฒนำบุคลำกร 

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 ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารใน

เชงิเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-

benefit analysis ให้วิเคราะหค์วามเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบ

กับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล 

(individual scorecards) ที่เช่ือมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรพัฒนำบุคลำกร 

1. พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพิ่มความพงึพอใจในงานและความส าเร็จในชีวติของพนักงาน 

3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

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. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรยีนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

 

ควำมต้องกำรควำมคำดหวังของประชำชนในกำรพัฒนำบุคลำกร 
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1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ

ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ

การพัฒนาชีวติของประชาชน 

2. ไม่มขีั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการ

ใกล้ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การ

ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความตอ้งการของประชาชน (citizen survey) 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลสระสี่มุม 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 

    และกำรพัฒนำก ำลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรูใ้นองค์กร 

1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หนว่ยงานตา่งๆในสังกัด อบต.สระสี่มุม 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 

1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาขา้ราชการ อบต.สระสี่มุม 

1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรฝึกอบรม 

    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  

          (หลักสูตรกลาง) 

    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  

          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  

    (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรูเ้พื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ

พัฒนาก าลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้และกำรพัฒนำก ำลังคน 

แผนงำน/โครงกำร 
ตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยละเอียดโครงกำร 

1.1 แผนงำนด้ำนพัฒนำ

ควำมรู้ในองค์กร 

 การด าเนินงานของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการและยุทธศาสตร์

ก าลังคน อบต.สระสี่มุม 

 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เวทีวชิาการข้าราชการรูท้ัน

การเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 จ านวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการและยุทธศาสตร์

ก าลังคน อบต.สระสี่มุม 

 

 จ านวนครั้งของการจัดเวที

วิชาการข้าราชการรูท้ันการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ

ก าหนดแนวทางและการ

ด าเนนิงานพัฒนาระบบ

ราชการและยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา อบต.สระสี่มุม 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยน

ความรูว้ิชาการด้านต่างๆ 

เป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 

1 ครัง้ รวม 12 ครั้ง/ปี 

1.2 แผนงำนจัดท ำระบบแผนและประสำนกำรพัฒนำระบบรำชำรหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัดอบต.

สระสี่มุม 

 การจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรในสังกัด 

 

 

 

 การหาความจ าเป็น (Training 

Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

 หนว่ยงาน/ส่วนราชการใน

สังกัด อบต.สระสี่มุมจัดท า

แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนา

บุคลากรในสังกัด

ปีงบประมาณ 2558-

2560 แลว้เสร็จ 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี

การหาความจ าเป็น(Training 

Need) และมีเอกสารแสดง

ขั้นตอนการหาความจ าเป็นใน

 ส่วราชการ/หน่วยงานสังกัด

อบต.สระสี่มุมจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

 

 

 

 

 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการ

หาความจ าเป็น(Training 

Need)  เบือ้งตน้ในการพัฒนา

บุคลากรและใช้เป็นข้อมูลใน
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การพัฒนาบุคลากรในสังกัด

เพื่อเป็นข้อมูลเบือ้งตนในการ

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

การจัดท าแผนการพัฒนาบุ

คากรในสังกัด 

แผนงำน/โครงกำร 
ตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยละเอียดโครงกำร 

 การประชุมประสานแผนการ

พัฒนาบุคลากร 

 มีแผนการพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีงบประมาณของทุก

สว่นราชการ/หนว่ยงาน 

 มีแนวทางการประสานการ

พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 

งบประมาณ  2558-2563 

 จัดการประชุมส่วนราชการ/

หนว่ยงานจัดท าแผนการ

พัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ  2558-

2563 

 

 การจัดระบบฐานขอ้มูล

บุคลากร อบต.สระสี่มุม 

 มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น

ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน

ราชการ/หน่วยงานในสังกัด

พืน้ที่ อบต.สระสี่มุม 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน

จัดท าขอ้มูลบุคลากรในสังกัด

ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ

สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงำนด้ำนกำรบริหำรงำน

บุคลำกร 

 มีการแต่งตัง้ (ย้าย) ข้าราชการ

ในสงักัด 

 

 

 การเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

ข้าราชการในสงักัด 

 

 

 

 

 

 การด าเนินการทางวินยั 

 

 

 

 

 

 มีการแต่งตัง้ (ย้าย) ข้าราชการ

ในสงักัดทุกระดับ 

 

 

 มีการเลื่อนขัน้เงินเดือน

ข้าราชการในสงักัด 

 

 

 

 

 

 มีการด าเนนิการทางวนิัย 

 

 

 

 

 

 ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล

บุคลากรในสงักัดให้เป็น

ปัจจุบันครบถว้นและสามารถ

น ามาปรับใช้ได้ทันท ี

 จังหวัดเลื่อนขัน้เงินเดือน

ข้าราชการทุกระดับในสังกัด

และให้ขอ้คิดเหน็ประกอบ การ

แต่งตั้งขา้ราชการระดับ

หัวหน้าส่วนราชการประจ า

จังหวัดต่อส่วนราชการต้น

สังกัด 

 นายกเทศมนตรสีามารถ

ด าเนินการทางวินยัส าหรับ

ข้าราชการท้องถิ่นและ

บุคลากรในสงักัด 
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 การสรรหา และเลอืกสรร

บุคลากรในสงักัด 

 มีการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากรในสงักัด 

 ด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรรบุคลากรในสังกัด 
 
 
 

แผนงำน/โครงกำร 
ตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยละเอียดโครงกำร 

1.4 แผนงำนพัฒนำบุคลำกร

โดยกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม 

ทัศนศึกษำดูงำน ภำยใน/

ภำยนอกประเทศ 

 การจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศกึษาต่อ 

 

 

 

 

 

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศกึษาต่อทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศกึษาดูงาน/ฝกึอบรมกับ

หนว่ยงานภายนอก ทั้งภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศกึษาต่อ 

 

 

 

 

 

 

 มีขา้ราชการ/บุคลากรใน

สังกัดศึกษาต่อในประเทศ

และต่างประเทศตามความ

ต้องการขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 มีขา้ราชการ/บุคลากรที่เข้า

รับการอบรมดูงานกับ

หนว่ยงานในต่างประเทศ/

ภายนอก 

 

 

 

 มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ

ศกึษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็น

ข้อมูลในการใชบุ้คลากรให้

สอดคล้องกับความรู้

ความสามารถ (Put the 

Right man on the Right job) 

น าไปสู้การจัดตั้งธนาคาร

สมอง (Think Tank) 

 ข้าราชการในสังกัดได้ศกึษา

ต่อตามความต้องการของ

องค์กรโดยกรสนับสนุนทุน

ของสว่นราชการจน้สังกัด,

ทุนส่วนตัว,จังหวัด CEO 

หนว่ยงานส่วนท้องถิ่น/

องค์กร และรัฐวิสาหกิจ

ต่างๆ เช่น อบจ./อบต.

,ธนาคาร,บริษัท,หา้งร้าน

ต่างๆในพืน้ที่ 

 มีขา้ราชการ/บุคลากรที่เข้า

รับการรอรมดูงานกับ

หนว่ยงานภายนอก ใน

ต่างประเทศ เชน่ อังกฤษ

,แคนาดา และกลุ่มประเทศ
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เอเชีย (กลุ่มประเทศเพื่อ

บ้านเพื่อศกึษาและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรฝึกอบรม 

 

แผนงำน/โครงกำร 
ตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยละเอียดโครงกำร 

2.1 แผนงำนฝึกอบรม

บุคลำกรตำมควำมจ ำเป็น 

(หลักสูตรกลำง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 แผนงำนฝึกอบรม

บุคลำกรในสังกัดหน่วยงำน

ต่ำงๆ (หลักสูตรเฉพำะด้ำน) 

 มีการจัดการฝึกอบรม

สัมมนา จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ หรือ การให้

ความรูใ้นลักษณะของการจัด

ลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการ

และบุคลากรในสังกัด จาม

ความจ าเป็นและเป็น

ประโยชน์กับหนว่ยงานโดย

กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตร

กลาง 

 มีการจัดการฝึกอบรม 

สัมมนา จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการหรอืให้ความรูใ้น

ลักษณะของการจัดหลักสูตร

ต่างๆ โดยจัดท าเป็นหลักสูตร

เฉพาะด้าน เช่น ดา้น

สาธารณสุข ดา้นการเกษตร 

การพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรกลาง

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

และบุคลากรในสังกัดส่วน

ราชการ/หน่วยงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนราชการ/หนว่ยงาน

จัดท าหลักสูตรเฉพาะด้าน

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

เป็นการเพิ่มและพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่

บุคลากรในสังกัด 

 

 

 

 



  12 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning) 

 

แผนงำน/โครงกำร 
ตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยละเอียดโครงกำร 

3.1 แผนงำนจัดกำรควำมรู้

เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ

ก ำลังคน 

 

 

3.2 แผนงำนสร้ำงเครอืข่ำย

ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ

ก ำลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศำสตร์จังหวัด 

 โครงการความรว่มมือ

ทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานต่างๆ ในสังกัด

พืน้ที่ อบต.สระสี่มุม 

 

 

 

 

 โครงการความรว่มมือ

ทางวิชาการระหว่างอบต.

สระสี่มุมและองค์กร

ภายนอกทั้งภาครัฐและ

 มีการท าแผนการจัดการ

ความรูเ้พื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 มีการท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานต่างๆ ในสังกัด

พืน้ที่ อบต.สระสี่มุม 

 

 

 

 

 มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หนว่ยงานและองค์กร

ภายนอก อบต.สระสี่มุม 

 จัดให้มคีณะท างานจัดท า

ระบบการบริหารความรูเ้พื่อ

สนับสนุนประเด็น

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

จังหวัด ปี 2558-2563 

 

 

 

 

 

 สนับสนุนให้มกีารจัดท า

โครงการความรว่มมือทาง

วิชาการระหว่างหนว่ยงาน

ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.

สระสี่มุม เป็นการแสวงหา

ความรว่มมอืในการพัฒนา

บุคลากรระหว่างหนว่ยงาน

ต่างๆ 

 จัดให้มกีารจัดท าโครงการ

ความรว่มมอืทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานและ

องค์กรภายนอก อบต.สระสี่
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เอกชน 

 

มุม เพื่อเป็นการแสดงความ

ร่วมมือและสร้างเครือข่าย

การพัฒนาบุคลากร 

กำรบรหิำรจัดกำรและกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการ

ติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ว่าบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

 

 กำรบรหิำรจัดกำร 

 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของv

องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม จะด าเนนิการดังนี ้

 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ท าหน้าที่ 

วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการ

บริหารจัดการและการตดิตามประเมินผล  

 
 

 

 

 

ปลัด อบต.สระสี่มุม (CKO) 

นายก อบต.สระสี่มุม 
(CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

 

ส านักปลัด 
 

ส่วนการคลัง 
 

ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
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 แสดงโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรและกำรติดตำมประเมินผล  

 

 

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

1) ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน รายงานผลการ

ท างานต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

และผูบ้ริหารระดับสูง เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

2) เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม

ด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงต้อง

ด าเนนิการตอ่ไป 

3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

สระสี่มุมที่สองคล้องกับแผนแมบ่ทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับ

และน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 กำรติดตำมประเมินผล 

 เพื่อให้การตดิตามประเมินผลมีประสทิธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมอืวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผน

แมบ่ทฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม โดยก าหนดตัวชีว้ัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชีว้ัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร ์ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแตล่ะ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (Output) 

  - ตัวชีว้ัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 


