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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสนม
การพัฒ นาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสนม ได้กำหนด วิส ัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลสนม
“ทันสมัย
ร่วมใจประสาน
บริการเป็นเลิศ
เทิดคุณธรรม”
ทันสมัย (M : Modern)
ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ
ร่วมใจประสาน (U : UMTY)
ความร่ว มมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลสนม
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย
บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND)
การปฏิบ ัติตามแนวพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ห ัว “ข้าราชการ คือ
ผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ม. ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิง
ภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...
เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: ข้าราชการเทศบาลตำบลสนม จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้ว ยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม
•
•
•
•
•

พันธกิจ
สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี
สัมพันธภาพที่ดี
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร เทศบาลตำบลสนม ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลกรในสังกัดทุกหน่วยงาน
/เป้าหมายเชิงกลยุทธ์…
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•
•
•
•

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
บุคลากรเทศบาลตำบลสนม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคล้องกับ
การพัฒนาระบบราชการ
ระบบการพัฒนากำลังคนเทศบาลตำบลสนม มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตำบลสนม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด เทศบาลตำบลสนม มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และ
เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
๑. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ
๒. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๓. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
และปริญญาโท ในเขตพื้นที่อำเภอสนม
๔. กรมส่งเสริมให้ความสำคัญในการพัฒนาคน โดยการกำหนดแนวนโยบายให้พนักงานเทศบาล
ได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา และแนวทางการให้ทุนการศึกษา
๕. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับ
ขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ในอนาคต
๖. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในสำนักงาน
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
๑. สำนักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ
๒. จำนวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานมากกว่าจำนวน
บุคลากร
๓. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ
โอกาส (Opportunities : O)
๑. กรมส่งเสริมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
๒. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๓. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
๕. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน เทศบาล.ให้ทุนการศึกษาแก่
พนักงานเทศบาลได้ศกึ ษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
/อุปสรรค…
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อุปสรรค (Threat : T)
๑. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
๓. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
๔. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจำกัด
๕. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
๑. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
๒. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
๓. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ
๔. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based management)
และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร
๕. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารใน
เชิงเปรีย บเทีย บระหว่างปัจ จัย น้ำเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทำ cost-benefit
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
รวมทั้งจัดทำเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร
(Organization scorecards)
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร
๑. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน
๓. พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร (developing and maintaining a quality of work life that makes employment the organization
desirable)
๔. ช่วยสื่อวิสัย ทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ส ู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising
policies and strategies to all employees)
๕. ช่วยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping
maintain ethical policies and socially responsible behavior)
๖. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
๑. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness)
ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิต
ของประชาชน
๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
การลดขั้น ตอนการปฏิบ ัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ ตั ว
ประชาชน
/ประชาชน…
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๓. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลสนม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
๑.๒ แผนงานการจั ด ทำระบบแผนและประสานการพั ฒ นาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆในสังกัด เทศบาลตำบลสนม
๑.๓ แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
๑.๔ แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ เทศบาลตำบลสนม
๑.๕ แผนงานพั ฒ นาบุคลากรโดยการศึ กษาต่ อ ฝึกอบรมทัศนศึ กษาดู ง าน
ภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น
(หลักสูตรกลาง)
๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
๑.๑ แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กำลังคน
๑.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

/ยุทธศาสตร์ที่ ๑...
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..ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน

๑.๑ แผนงานด้านพัฒนาความรู้
ในองค์กร
• การดำเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
กำลังคน เทศบาลตำบลสนม
• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เวทีวิชาการข้าราชการรู้ทัน
การเปลี่ยนแปลง

• จำนวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
กำลังคน เทศบาลตำบลสนม
• จำนวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ

• จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ
กำหนดแนวทางและการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เทศบาลตำบลสนม
• จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจำ
ทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง
รวม ๑๒ ครั้ง/ปี

๑.๒ แผนงานจัดทำระบบแผน
และประสานการพัฒนาระบบรา
ชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
เทศบาลตำบลสนม
• หน่วยงาน/ส่วนราชการใน
สังกัด เทศบาลตำบลสนม
จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็น
• ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
• การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสนม จัดทำ
ในสังกัด
ในสังกัดปีงบประมาณ ๒๕๕๕แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด
๒๕๕๗ แล้วเสร็จ
• ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี
• ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
การหาความจำเป็น(Training
ความจำเป็น(Training Need)
Need) และมีเอกสารแสดง
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
• การหาความจำเป็น (Training
ขั้นตอนการหาความจำเป็นใน
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ
Need) ในการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตนในการ
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด
• การประชุมประสานแผนการ • มีแผนการพัฒนาบุคลากร
• จัดการประชุมส่วนราชการ/
พัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณของทุก
หน่วยงานจัดทำแผนการ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ
๒๕๕๕-๒๕๕๗
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• การจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากร เทศบาลตำบลสนม

• มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗
• มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัด
พื้นที่ เทศบาลตำบลสนม

๑.๓ แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร
• มีการแต่งตั้ง (ย้าย)
• มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ
ในสังกัด
• มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
• การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด
ข้าราชการในสังกัด
• การดำเนินการทางวินัย
• การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

๑.๔ แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศน
ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอก
ประเทศ
• การจัดทำทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ

• มีการดำเนินการทางวินัย
• มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

• ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดทำข้อมูลบุคลากรในสังกัด
ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที
• ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถ
นำมาปรับใช้ได้ทันที
• จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัด
และให้ข้อคิดเห็นประกอบ
การแต่งตั้งข้าราชการระดับ
หัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัดต่อส่วนราชการต้น
สังกัด
• นายกเทศมนตรีสามารถ
ดำเนินการทางวินัยสำหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและ
บุคลากรในสังกัด
• ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด

• มีการจัดทำทะเบียนข้อมูล
• มีการจัดทำข้อมูลข้าราชการ
ข้าราชการศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลในการใช้บุคลากรให้
• มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
สอดคล้องกับความรู้
ศึกษาต่อในประเทศและ
ความสามารถ (Put the
ต่างประเทศตามความต้องการ
Right man on the Right
ขององค์กร

7
• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

• มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ/ภายนอก

• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

job) นำไปสู้การจัดตั้ง
ธนาคารสมอง (Think Tank)
• ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษา
ต่อตามความต้องการของ
องค์กรโดยกรสนับสนุนทุน
ของส่วนราชการจ้นสังกัด,ทุน
ส่วนตัว,จังหวัด CEO
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/
องค์กร และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
เช่น อบจ./อบต.,ธนาคาร,
บริษัท,ห้างร้านต่างๆในพื้นที่
• มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้า
รับการรอรมดูงานกับ
หน่วยงานภายนอก ใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ
,แคนาดา และกลุ่มประเทศ
เอเชีย (กลุ่มประเทศเพื่อบ้าน
เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
• มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา
ตามความจำเป็น (หลักสูตรกลาง)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การให้ความรู้ในลักษณะของ
การจัดลักสูตรต่างๆ แก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด จามความจำเป็นและ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทำเป็นหลักสูตร
๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
กลาง
ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
• มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
ให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ โดยจัดทำ
เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดโครงการ
• กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรกลาง
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ
• ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เป็น
การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติให้แก่บุคลากร
ในสังกัด
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ด้านสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร การพัฒนาชุมชน
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning)
แผนงาน/โครงการ
๓.๑ แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากำลังคน

ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
• มีการทำแผนการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์

๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความ • มีการทำโครงการความร่วมมือ
ร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ เทศบาล
จังหวัด
ตำบลสนม
• โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน • มีการจัดทำโครงการความ
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
เทศบาลตำบลสนม
หน่วยงานและองค์กร
ภายนอก เทศบาลตำบลสนม
• โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างเทศบาล
ตำบลสนมและองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน

รายละเอียดโครงการ
• จัดให้มีคณะทำงานจัดทำ
ระบบการบริหารความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๕๕๒๕๖๓
• สนับสนุนให้มีการจัดทำ
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ เทศบาล.
ตำบลสนม เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ
• จัดให้มีการจัดทำโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก เทศบาลตำบลสนม
เพือ่ เป็นการแสดงความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลสนม ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือวัตความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้
๖.๑ การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาล
ตำบลสนม จะดำเนินการดังนี้
/๑) ให้มีการตั้ง...
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๑) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนากำลังคนเทศบาลตำบลสนม โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
แสดงดังรูปที่ ๖.๑
นายก ท.ต.สนม
(CEO)

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคน
เทศบาลตำบลสนม

ปลัด ท.ต.สนม
(CKO)

งานบริหารงานบุคคล

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองการศึกษา

รูปที่ ๖.๑ แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ความหมาย

สายการบังคับบัญชาโดยตรง
การประสานงาน

Flow ของการรายงาน
๑) ให้คณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน รายงานผลการทำงาน
ต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนเทศบาลตำบลสนม และผู้บริหารระดับสูง เป็น
ประจำทุก ๓ เดือน
๒) เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสนมดำเนินการไป
ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงต้องดำเนินการต่อไป
/๓) จัดทำแผนปฏิบัติ...

10
๓) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสนมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการดำเนินงานและประสานงาน
๔) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนำ
แผนไปสู่การปฏิบัติ
๖.๒ การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้
๑. กำหนดตัวชี้วัด
- ตั ว ชี ้ ว ั ด ตามเป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ซึ ่ ง เป็ น การวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลของแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสำเร็จและผลกระทบของโครงการ

