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เทศบาลต าบลครบุรีใต ้

อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 



ค าน า  
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ กําหนดไหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล     
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ 
ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาขององค
กร ประสบความสําเร็จ  

 เทศบาลตําบลครบุรีใต้ จึงไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตําบลครบุรีใต้ ตามแนวทาง”การพัฒนาสรรมถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ HR Scorecard โดย
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  
 1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ  
 2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 4. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

 
1. ขอมูลทั่วไป  

 เทศบาลตําบลครบุรีใต้ ตั้งอยูในเขตอําเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
91.60 ตารางกิโลเมตร  
 

 การแบงสวนราชการภายในเทศบาลและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ๑. ส านักปลัดเทศบาล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ 
ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและ    
เรงรัด การปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของ เทศบาล ประกอบดวย 

๑.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
     ๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 
     ๑.3  งานแผนและงบประมาณ 
     ๑.4  งานนิติการ 
    ๑.5  งานบริหารงานทั่วไป 
     ๑.6  งานส่งเสริมการเกษตร 
    ๑.7  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๑.8  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรร เงินตาง ๆ 
การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบ
ทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและ ที่ไดรับ
มอบหมาย ประกอบดวย 

๒.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
๒.๒  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
๒.๓  งานการเงินและบัญชี 
๒.๔  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒.๕  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

 ๓.กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล ทางด
านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุม
การกอสรางและซอมบํารุง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของและ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
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 ๓.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
     ๓.๒  งานวิศวกรรมโยธา 
     ๓.๓  งานสถาปัตยกรรม 
     ๓.๔  งานผังเมือง 
     ๓.๕  งานสาธารณูปโภค 
 

 4.กองการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใหมีงานธุรการ  งานบริหารการศึกษา 
งานการศึกษาปฐมวัย งานแผนและโครงการ งานกิจการศาสนา งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

 ๔.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
      ๔.๒  งานบริหารการศึกษา  
       ๔.3  งานแผนและโครงการ  
       ๔.4  งานกิจการศาสนา  
       ๔.5  งานส่งเสริมประเพณ ีศิลปะและวัฒนธรรม   
       ๔.6  งานการศึกษาปฐมวัย 
 

 5.กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริม 
สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานสวัสดิการสังคม และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
       5.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ 
        5.๒  งานพัฒนาชุมชน 
        5.๓  งานสังคมสงเคราะห์ 

5.๔  งานสวัสดิการเด็กและสังคม 
 6.หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี 

ทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวของ งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุก 
ประเภท งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี 
การจัดเก็บรายได งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล งานตรวจสอบ 
การทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล และงานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

วิสัยทัศน(Vision)  
 ภายในป 2561-2563 บุคลากรของเทศบาลตําบลครบุรีใต้ จะมีความรูความสามารถ มี

ทักษะ และมีความชํานาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนไดรับความพึง 
พอใจในการใหบริการของเจาหนาที ่ 
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พันธกิจ(Mission) 

  1. บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความมั่นคง และความเปนกลางทางการเมือง เปนพื้นฐาน  

 2. พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการปฏิบัติงานอยาง 
มีคุณภาพ  

 3. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปนคนดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

 4. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปนผูมี 
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปนผูมี 
ความรูความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 

 
สวนที่ 2 

กรอบมาตรฐาน  
ความส าเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)  

...................................................... 
 กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) ที่ สํานักงาน 

กพ. กําหนดไว ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบดวย  
 มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรบุคคล  
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 มิติที่ 4 ความพรอ มรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  
 
 มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและ

วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล ดังตอไปนี้ 
 (ก) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี

ความ สอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค์ที่ีตั้งไว  
 (ข) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 

“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวน
ราชการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลัง(Workforce Analysis) สามารถระบุชอง     
วางดานความ ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว  
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 (ค) สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล เพ่ือดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 
ซึ่งจําเปน ตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ(Talent Management)  

 (ง) สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสราง 
ความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง 
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

 

 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Ffficiency)                   
หมายถึง  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส วนราชการ                    

(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้  
(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา 

คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

(ข) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรพัยากรบุคคลที่มีความถูกตอง
เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการได
จริง  

(ค) สัดสวนค่าใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต อ 
งบประมาณรายจ ายของส วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท อนผลิตภาพของบุคลากร(HR 
Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)  

(ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรบั ปรุงการบริหารและการบริการ(HR Automation) 

 

 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM Effectiveness)  
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้  
(ก) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมายพันธกิจของ 

สวนราชการ(Retention)  
(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงานโครงการ 

และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
(ค) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการ 

แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือ
พัฒนา ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมาย
ของสวนราชการ 
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(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความค ุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตาง
และ จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล
และผลงานของ ทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง  
(ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตลอดจน การดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิ มนุษยชน  

(ข) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ีจะตองกําหนด
ใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู ในทุก กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ 

 

มิติที ่5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการท างาน  
หมายถึง การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการ 

พัฒนาคณุ ภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
(ก) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานระบบงาน

และ บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการ
ใหบริการ แกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที โดยไมสูญเสีย
รูปแบบการ ใชชีวิตสวนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาพบังคับตาม 
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ  

(ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและ 
บุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเอง 

 

 มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่จะ  
ชวย ทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดาน
การบริหาร ทรัพยากรบุคคลสอดคลองมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม        
มากนอยเพียงใด 
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สวนที่ 3 
การจัดท ายุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 

 
เทศบาลตําบลครบุรีใต้  ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตําบลครบุรีใต ้ตามข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย ผู

บริหาร เปนหัวหนาคณะทํางาน หัวหนาสวนราชการระดับกองเปนคณะทํางาน และหนวยงานการเจาหน
าที่เปน เลขานุการ โดยคณะทํางานดงักลาวมีหนาที่วิเคราะหขอมูลการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่ไดจากการ
ระดมความ คิดเห็นของผูบริหารขาราชการ พนักงานในสวนตางๆ ของเทศบาล เพ่ือจัดทําแผนกลุยุทธการ
บริหารทรัพยากร บุคคล  

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
เทศบาล ณ หองประชุมเทศบาลตําบลครบุรีใต้ ทําใหผูเขาประชุมไดรับความรู ความเขาใจในการจัดทํา 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล  

3. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ไดดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลครบุรีใต้ โดยระดมความคิดเห็นตั้งเปนประเด็นคําถามดังนี้  

3.1 เปาหมายสูงสดุ หรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่เทศบาลตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป ขาง
หนาคืออะไร 

 * งานกระบวนงาน  
* คน * ทรพัยากร  
* ผูรับบริการ  
3.2 อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบาล และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือมุง 

เนนใหดียิ่งขึ้น  
3.3 อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาล 

ประสบผลสําเร็จ เปนหมายสูงสุดที่คาดหวัง  
3.4 อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรือทาน 

คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน  
 

สรุปประเด็นค าตอบการด าเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรของ 
เทศบาล 4 ขอ ไดดังนี้  

1) เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่เทศบาลตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป ขาง
หนาประกอบดวย  

* งานกระบวนงาน  
1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
2. มีการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
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3. มีการบูรณาการร่วมกันระหว างสํานัก/กอง สามารถประสานงานกันอย างมี 
ประสิทธิภาพ  

4. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ตามผล การ
ปฏิบัติงานที่แทจรงิ 

 * คน  
1. บุคลกรมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ของการเปนขาราชการ  
2. มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรบัผิดชอบ  
3. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงานไดใน 

สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง  
* ทรัพยากร  
1. มีอุปกรณในการทํางานที่ทันสมัย อยางพอเพียง  
2. นําเทคโนโลยีมาปรับใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  
3. มีงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียง  
* ผูรับบริการ/ประชาชน  
1. ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง  
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ  
3. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล  

2) อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีของเทศบาล และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือ มุงเนนใหดี
ยิ่งขึ้น  

1. ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  
2. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ ทํางานแบบฉันทพ่ีนอง ไมมีปญหาความขัดแยงสวนตัว  
3. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่แตละตําแหนง  
4. สภาพแวดลอมในการทํางานที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร  
5. มีการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางตอเนื่อง  
6. มีสวัสดิการใหบุคลากร  

3) อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาล ประสบ
ผลส าเร็จเปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง  

1. สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับ เปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
3. การพัฒนาขาราชการอยางสม่ีาเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 4. การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับสํานัก/กองเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ 
ทํางาน  
 5. ผูปฏิบัติงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
 4) อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะท าแตไมไดท าในชวงที่ผานมาหรือทาน 
คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน 
 1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน  
 2. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสม่ําเสมอ  
 3. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร  
  

 4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลว จึงไดกําหนด ประเด็น
ยุทธศาสตรบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
  1. การบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด  
  2. พัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  
  3. การมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี  
  4. เสริมสรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  5. สงเสริมใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จดาน HR และระยะเวลาที่จะด าเนินการ  

กรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน (HR) ไดแก  
1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ  
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชวีีตกับการทํางาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด 
ความ

สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะการ
ด าเนินการ 

1 การบริหารกําลังคนใหเกิด 
ประโยชนสูงสุด 

1. เทศบาลสามารถจดั 
อัตรากําลังสอดคลองกับ 
ความจําเปนตามภารกิจ 
และพรอ มรองรับการ 
เปลี่ยนแปลง  
2. มีแนวทางในการติดตาม  
ตรวจสอบและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการใชกําลังคน 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

1. รอยละ 80 ของสวนราชการม ี
แผนกําลังคนท่ีสอดคลองกับ 
ภารกิจ  
2. รอยละ 80 ของสวนราชการม ี
แผนปฏิบัติการเพิม่ประสิทธิภาพ 
และความค ุมค่า ในการใช 
อัตรากําลัง 

1 2565 

 

 

 

2 พัฒนากระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลใหมี 
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาผูบริหารและ    
หัวหนางานใหเขาใจ 
หลักการบริหารคน  
2. พัฒนาผูบริหารและ    
หัวหนางานใหมีสมรรถนะใน 
การบริหารผลการปฏิบัต ิ
ราชการ 

1. รอยละของผอูํานวยการสํานัก/ 
กองที่ไดรับการพัฒนา  
2. รอยละของผอูํานวยการสํานัก/ 
กองที่ผานหลักสตูรดานการ 
บริหารผลการปฏิบตัิราชการ 

2 2565 

 

 

3 ส่งเสริมใหบุคลากรของ 
เทศบาลมคีวามร/ูทักษะ
ใน การปฏิบัติงาน 

1. พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง มีความรู ความ 
ชํานาญในการปฏิบตัิงาน 
มากขึ้น  

1. ระดับความสําเร็จ มีการจัด 
หลักสตูร โครงการ กิจกรรม ได 
ครบ ทั้ง 5 ดาน(HR) 

3 2565 

4 เสรมิสรางระบบบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลตาม 
หลักธรรมภิบาล 

1. มีการบริหารทรัพยากร 
บุคคลที่เปนธรรม โปรงใส 
ตรวจสอบได 

รอยละของบุคลากรที่มีความรู
และ เขาใจเกี่ยวกับระบบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4 2565 

5 ส่ง เสรมิใหพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง มี
คุณภาพชีวิต ที่ด 

1.พัฒนาและยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน  
ดานต่างๆ เชน สวัสดิการ 
สภาพแวดลอม 

1. ระดับความพึงพอใจของ 
บุคลากรที่มตีอองคกร 

5 2565 
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิต ิ ยุทธศาสตร์ กลยุทธิ ์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตาม
ผล 

มิติที่ 1 
ความ สอด
คลองเชิง 
ยุทธศาสตร   

การบริหารกําลัง 
คนใหเกิดประโยชน 
สูงสุด 

1. ปรับปรุงโครงสรางและ 
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับ 
ภารกิจ 

1.การกําหนดตําแหนง 
เปลี่ยนสายงานจัดตําแหนง 
ใหสอดคลอง กับความตอง
การ เหมาะสมกับปริมาณ 
งานและภารกิจ  
2.จัดทําแผนการติดตาม 
ตรวจสอบการ บริหารงาน
บุคคล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ผบูังคับบญัชา    
ติตามผลการ 
ดําเนินงาน     
ตามแผนงาน/ 
โครงการ  

 

 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ 
ของการ 
บริหาร 
ทรพัยากร 
บุคคล 

พัฒนากระบวนการ 
บริหารทรัพยากร 
บุคคลใหมี 
ประสิทธิภาพ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารงานบุคคล  
2.พัฒนาและปรับปรุง ระบบ
ฐานขอมูลบุคคลใหมีความถูก 
ตอง เที่ยงตรง ทันสมัย ใช้      
งานไดสะดวก รวดเร็ว 

1.แผนงานสงบุคลากร เขา 
รับการอบรมพัฒนา ความรู
ดา้นการบริหาร จากหนวย
งานภายนอก 
2.แผนงานการจัดเก็บ ขอมูล
ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ผบูังคับบญัชา    
ติตามผลการ 
ดําเนินงาน     
ตามแผนงาน/ 
โครงการ  

 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล 
ของการ 
บริหาร 

สงเสริมใหบุคลากร 
ของเทศบาลม ีความ
รู/ทักษะใน การ
ปฏิบัติงาน 

1.พัฒนาบุคลากรใหม ีความร ู
ความสามารถจน เปนท่ี
ยอมรับ  
2.สงเสรมิการเรียนรแูละ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.จัดทําแผนพัฒนา 
รายบุคคล  
2.สงบุคลากรเขารับการ        
ฝกอบรมหลักสตูรตางๆ อยู ่
เปนประจาํ 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

ผบูังคับบญัชา    
ติตามผลการ 
ดําเนินงาน     
ตามแผนงาน/ 
โครงการ  

มิติท่ี 4 ความ
พรอม รับผิด 
ดานการ 
บริหารงาน 
บุคคล 

เสรมิสรางระบบ 
บริหารทรัพยากร 
บุคคลตาม หลักธรรมภิ
บาล 

1.เสริมสรางกระบวนการ 
บริหารงานบุคคลให โปรง ใส
และตรวจสอบได 

1.สื่อสารและเสริมสร้างความเข
าใจดานการ บริหารงาน
บุคคลอยาง ท่ัวถึง  
2.พัฒนาระบบรับฟง ความ
คิดเห็นการจัดการ รองเรียน ร
องทุกข ดานการบริหารงาน
บุคคล 

สํานัก  
ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา    
ติตามผลการ 
ดําเนินงาน     
ตามแผนงาน/ 
โครงการ  

 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต 
และความ 
สมดุลระหวาง 
ชีวิตกับการ 
ทํางาน 

สงเสริมใหพนักงาน 
เทศบาล พนักงาน จาง
มีคุณภาพชีวิตท่ี ด 

1.จัดกิจกรรมนันทนาการ ใหแก
บุคลากร  
2.สงเสริมความสัมพันธอัน ดี
ระหวางบุคลากร  
3.จัดสภาพแวดลอม สวัสดิการ 
และสิ่งอํานวย ความสะดวก
นอกเหนือท่ี กฏหมายกําหนด 

1.สงเสริมกิจกรรมการ ออก
กําลังกายของ บุคลากร 
2.จัดกิจกรรมหรือ โครงการเพื่อ
เสริมสราง ความสัมพันธอันดีใน
องคกร  
3.จัด/ปรับปรงุ สภาพแวดลอม 
และสิ่ง อํานวยความสะดวกให 
เหมาะสมและสอดคลอง กับ
ความตองการของ บุคลากร 

สํานัก  
ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา    
ติตามผลการ 
ดําเนินงาน     
ตามแผนงาน/ 
โครงการ  
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ผลที่คาดวาหนวยงานจะไดรับ  
1. การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร   มีประสิทธิภาพ 
    มีประสิทธิผลมีความพรอมรับผิดดานการบริหารงานบุคคล และพนักงานมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี 
 2. สอดคลองกับนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัด และเทศบาล  
 3. ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีด ความ สามารถ   
     ของ เทศบาลเพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายที่วางไว  

 
************************************** 


