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บทท่ี 1 สภาพท่ัวไป         2-3 

 

บทที่ 2  การจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 4-6 

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 

 

บทท่ี 3   การจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล    7-23 

ของเทศบาลตําบลพรรณานคร 

• แตงตั้งคณะทํางาน 

• ประชุมเชงิปฏบิัตกิาร 

• การดําเนินงานตามข้ันตอน 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 

ดวยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดตัวช้ีวัดในการปฏบิัตริาชการตามคํา

รับรองการปฏบิัตริาชการ   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากร

บุคคล  เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏบิัตงิานภายใตหลักการบรหิารกจิการบานเมอืงที่

ด ีและระบบบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมปีระสทิธภิาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรประสบความสําเร็จ  

เทศบาลตําบลพรรณานคร จงึไดจัดทาํแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล ของ

เทศบาลตําบลพรรณานคร ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบรหิารทรัพยากรบุคคล”  หรือ  HR 

Scorecard  โดยดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  

1.   ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

2.  ประสทิธภิาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

3.  ประสทิธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.  ความพรอมรับผิดดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวติกับการทํางาน 
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บทท่ี 1 

สภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลพรรณานคร 

 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

สภาตําบลพรรณา ไดรับการยกฐานะเปน องคกํารบริหารสวนตําบลพรรณา ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบัประกาศทั่วไป เลมที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 

2539 มีผลบังคับ ใชเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ  2540  องคการบริหารสวนตําบลพรรณา ไดรับการยก

ฐานะเปน เทศบาลตําบลพรรณานคร ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน  พ.ศ. 2556 เปนตนไป  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนช่ือองคการบริหารสวนตําบลพรรณา อําเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร เปนองคการบริหารสวนตําบลพรรณานคร และจัดตั้งเปน เทศบาลตําบลพรรณานคร  ลงวันที่ 

27 สงิหาคม พ.ศ. 2556  

1. ดานศักยภาพ  

1.1 ท่ีตั้ง  เทศบาลตําบลพรรณานคร ถนนนิตโย  หมู 2 ตําบลพรรณา อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร เปน 1 ใน 10 ตําบลของอําเภอพรรณานิคม เปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอพรรณานิคม 

และสวนราชการหลายแหง ระยะทางหางจากจังหวัดสกลนครประมาณ 39 กิโลเมตร โดยใชทางหลวง

แผนดนิ หมายเลข 22 (สายสกลนคร-อุดรธาน)ี มเีนื้อที่ประมาณ 37.22 ตร.กม.หรอื 18,162 ไร 

1.2  ลักษณะภูมปิระเทศ พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบเรียบถึงราบลุม อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล โดย

เฉลี่ย 180 เมตร เหมาะแกการทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และการเลี้ยงสัตวน้ํา  มีแหลงน้ํา

ธรรมชาติ เชน  ลําน้ําอูน  หวยอูนเฒา เปนตน นอกจากนัน้ ยังมีหนองน้ําซึ่งกระจายอยูทั่วไปภายในตําบล 

รวมทั้งมีคลองสงน้ํา ชลประทานไหลผานในตําบลอีกดวย  ขาวนาปที่ปลูกเปนหลัก คือ ขาวเหนียว ขาว

จาว และพชือายุสัน้ที่ปลูก หลังการทํานา ไดแก พรกิ ถั่วลสิง ขาวโพด เปนตน  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของอําเภอพรรณานิคมคอนขางรอนชื้น มี 3 ฤดู  

ฤดูรอน เริ่มตัง้แตเดอืน กุมภาพันธ-เดอืนเมษายนของทุกป อากาศจะรอนมากในเดอืนเมษายน ฤดูฝน เริ่ม

ตัง้แตเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคมของทุกป ฝนจะตกชุกในชวงเดือนกรกฎาคม-สงิหาคม ฤดูหนาว เริ่ม

ตัง้แตเดอืน พฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพันธ อากาศจะหนาวจัดในชวงเดอืนธันวาคม-เดอืนมกราคม 

1.4 ลักษณะของแหลงนํ้า  แหลงน้ําที่สําคัญของเขตเทศบาลประกอบดวยแหลงน้ําธรรมชาติ 

สายหลาย เชน ลําน้ําอูน หวยอูนเฒา หวยทราย หวยเหมอืง หนองทุม เปนตน ซึ่งนอกจากจะมกีาร

สงเสรมิใหเกษตรกรทํานานอก ฤดูกาลแลว ยังมกีารสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพชืในชวงฤดูแลงอกีดวย 
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2. ดานการเมอืง/กรปกครอง   

2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลตําบลพรรณานคร มีจํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบล  

ประกอบดวย 13 หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ผูนําหมูบาน/ชุมชน หมายเหตุ 
1 มวงไข นายอุกฤษ ไชยเชษฐ ผูใหญบาน 
2  พรรณา นางวารุณี สาขามุละ ผูใหญบาน 
3  วังปลาปอม นายโสภณ    สอนสุราษฎร ผูใหญบาน 
4  นาหัวชาง นายกติตโิรจน    สหีาคม ผูใหญบาน 

5  บะทอง นายไชยา    ทพิมอม ผูใหญบาน 

6 โคกสุวรรณ นายฐานพัฒน    ไชยสาคร กํานัน 

7  เม็ก นายสมชาย    อามาตยสมบัต ผูใหญบาน 

8  โคกชุมพร นางไพเลาะ    นาระคล ผูใหญบาน 

9 หนองทุม นายชาญศักดิ์    แกวพวงด ผูใหญบาน 

10 นอยโนนจํานงค นางนสิาชล ราชัย ผูใหญบาน 

11 หนองแวง นายสายันต    นําสุย ผูใหญบาน 

1 2  บะทองใหม นายเผด็จ    ทองนวิัน ผูใหญบาน 

13 หนองออ นายสมศักดิ์    เสนาคํา ผูใหญบาน 
หมูบานที่อยูในเขตเทศบาลตําบลบางสวน จํานวน  3  หมู ไดแก หมู 2 , 6 , 10 ทศิเหนอื    

ตดิตอกับ ตําบลตนผ้ึง อําเภอพังโคน และตําบลบะฮ ีอําเภอพรรณานคิม ทศิใต   ตดิตอกับ ตําบลวังยาง 

และตําบลไร  อําเภอพรรณานคิม ทศิตะวันออก   ตดิตอกับ ตําบลวังยาง อําเภอพรรณานคิม ทศิตะวันตก    

ตดิตอกับ ตําบลชางมิ่ง อําเภอพรรณานคิม   

3. ประชากร     

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร จํานวนราษฎรในเขตพื้นทีท่ศบาลตําบลพรรณานคร      

รวมทั้งสิ้น  5,421  คน เปนชาย 2,878 คน เปนหญิง  2,344 คน จํานวนครัวเรอืนทัง้สิ้น  2,190  

ครัวเรอืน ความหนาแนน เฉลี่ย 156.50 คน/ตารางกโิลเมตร 
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 ชื่อหมูบาน จ ํา น ว น  ชาย  หญงิ ร ว ม  
   ครัวเรอืน (หลัง) (ค น )   (ค น )  (ค น )  
 หมู1 บานมวงไข 2 6 5  3 4 5   3 2 2  6 6 7  
 หมู2 บานพรรณา 7 3  6 0   43 1 0 3  
 หมู3 บานวังปลาปอม 1 1 2  2 0 8   181 1 8 8  
 หมู4 บานนาหัวชาง 1 9 2  2 2 9   245 4 7 4  
 หมู5 บานบะทอง 156 1 8 1   213 3 9 4  
 หมู6 บานโคกสุวรรณ 5 3  6 2   7 2  1 3 4  
 หมู7 บานเม็ก 2 5 6  3 6 9   1 7 2  7 4 1  
 หมู8 บานโคกชุมพร 2 5 5  2 8 3   1 1 2  5 9 5  
 หมู9 บานหนองทุม 206 2 3 7   245 482 
 หมู10 บานนอยโนนจํานงค 1 4 8  1 4 2   149 291 
 หมู11 บานหนองแวง 1 1 2  1 5 1   1 6 7  118 
 หมู12 บานบะทองใหม 1 9 8  3 0 5   1 2 7  6 3 2  
 หมู13 บานหนองออ 1 64  3 0 6   2 9 6  60 2  
  รวม 2 ,19 0  2 ,87 8  2,344 5,421  
ที่มา : จากสํานกงานทะเบยีนอําเภอพรรณานคิม เดอืน กันยายน พ.ศ.2559 

4. สภาพทางสังคม  

4.1 การศึกษา 

- โรงเรยีนประถมศึกษา  3 แหง  ไดแก 

ท่ี หมูบาน โรงเรยีน ครู นักเรยีน 

1 หมู 1 บานมวงไขบานเม็ก(โพธิชั์ยวทิยา) 6  62  
2 หมู 4 บานบะทองนาหัวชาง 8  83 
3 หมู 8 วัดสุทธมิงคล 6  8 0  

  รวม 20 22 5  

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง คือ    

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวงไข มคีรู จํานวน 3 คน นักเรยีน จํานวน 48 คน    

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะทอง นาหัวชาง มคีรู จํานวน 3 คน นักเรยีน จํานวน 57 

คน   

- โรงเรยีนระดับอนุบาล 2 แหง    

1. โรงเรยีนอนุบาลจนิดาพร อยูในเขต หมู 1 บานมวงไข    

2. โรงเรยีนกจเิจริญวทิยา อยูในเขตหมู 10 บานนอยโนนจํานงค 



- วทิยาลัย 1 แหง   คือ วิทยาลัยเทคโนโลยบีรหิารธุรกจิพรรณา ตัง้อยูในเขตหมู 8 บานโคก

ชุมพร   

- ท่ีอานหนังสอืพมิพประจําหมูบาน 1 แหง   คอื ที่อานหนังสอืพมิพประจําศูนยเรยีนรูชุมชน

บานหนองแวง หมู 11 

4.2 สาธารณสุข   

โรงพยาบาลของรัฐขนาด 90 เตยีง 1 แหง คอื โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร  ตัง้อยูในเขต   

หมู 10 บานนอยโนนจํานงค 

ก. จัดแบงสวนราชการภายในเทศบาลและหนาที่ความรับผดิชอบ ดังน้ี 

จากการท่ีเทศบาลตําบลพรรณานครไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการดังกลาว
โดยเทศบาลตําบลพรรณานครกําหนดตําแหนงของพนักงานเทศบาล  ใหตรงกับภารกิจดังกลาว  และในระยะแรก
การกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน
หรือกําหนดเปนฝาย  และในระยะตอไปเม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้นและเทศบาลตําบลพรรณานคร
พิจารณาเห็นวา  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนราชการเพ่ิมข้ึนตอไป   

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
 

หมายเหต ุ

1.  สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  สํานักปลัดเทศบาล 
1.1งานบริหารท่ัวไป 
 -    งานสารบรรณ 
 -    งานอํานวยการและขอมลูขาวสาร 
 -    งานบริหารงานบุคคล 
 -    งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
-    งานกิจการสภา 
1.2งานนโยบายและแผน 
 -    งานนโยบายและแผน 
 -    งานวิชาการ 
 -    งานขอมูลและประชาสมัพันธ 
 -    งานงบประมาณ 
1.3งานกฎหมายและคด ี
 -    งานกฎหมายและคด ี
 -    งานรองเรยีน  รองทุกขและอุทธรณ 
 -    งานขอบัญญัติและระเบียบ 
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 -    งานอํานวยการ 
-    งานปองกันและระงับภัย 
-   งานชวยเหลือและฟนฟู 
-   งานอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5  งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -    งานสงเสริมการศึกษา 
 -    งานกิจการโรงเรียน 
 -    งานกีฬาและนันทนาการ 

 



 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
 

หมายเหต ุ

-    งานสงเสริมประเพณีศลิปวัฒนธรรม 
1.6  งานสวัสดิการสังคม 
 -    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 -    งานสังคมสงเคราะห 
 -    งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
1.7  งานสงเสรมิการเกษตร 
 -    งานสงเสริมการเกษตร 
 -    งานสงเสริมปศุสตัว 
1.8  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 -    งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 -    งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 -    งานควบคุมโรค 
 

2.กองคลัง 
 

2.กองคลัง 

2.1งานการเงิน 

 -    ดานรับเงิน เบิกจายเงิน เก็บรกัษาเงิน 

 -    ดานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

2.2งานบัญชี 

 -    ดานการบัญชี 
 -    ดานทะเบียนการคมุเบิกจายเงิน 

 -    ดานงบการเงินและงบทดลอง 

 -    ดานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 -    ดานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
 -    ดานพัฒนารายได 
 -    ดานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 

 -    ดานทะเบียนควบคุมและเรงรดั 

2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
-ดานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 

-ดานพัสด ุ

-ดานทะเบียนเบิกจายวัสดุครภุัณฑและยานพาหนะ 

 

 

3.  กองชาง 
 

3.  กองชาง 
3.1 งานกอสราง 

-   งานกอสรางและบูรณะถนน 

-   งานกอสรางสะพาน  เข่ือน  ทดนํ้า 

-   งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 

- งานบํารุงรักษาเครื่องจักร  และยานพาหนะ 

3.2งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-     งานประเมินราคา 

 -    งานควบคมุการกอสรางอาคาร 

 -    งานออกแบบ 

 



 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
 

หมายเหต ุ

 -    งานสถาปตยกรรมและมัณฑศลิป 
 -    ดานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
3.3งานประสานสาธารณปูโภค 

 -    งานประสานกิจการประปา 

-    งานไฟฟาสาธารณะ 

-   งานระบายนํ้า 

3.4  งานผังเมือง 

-  งานสํารวจและแผนท่ี 

-  งานวางผังพัฒนาเมือง 

-  งานควบคุมทางผังเมือง 

-  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

ข.  
วสิัยทัศน  ( Vision) 

 บรหิารงานโดยใชระบบคุณธรรมเปนพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่เปนคนเกง คน

ด ีและมคีุณภาพ 

พันธกิจ ( Mission) 

 1.  บรหิารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม โดยยดึหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความ

ม่ันคง และความเปนกลางทางการเมอืง เปนพื้นฐาน 

 2.  พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการปฏบิัติงานอยางมี

คุณภาพ 

 3.  สงเสรมิ/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปนคนด ีมี

คุณธรรมและจรยิธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

 4.   สงเสรมิ/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปนผูมคีวามรู 

ความสามารถในการปฏบิัติงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 5.  สงเสรมิ/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปนผูมคีวาม

รับผิดชอบในการปฏบิัติหนาที่ของตนเอง 
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การจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความสําเร็จดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 

.................................................... 

 

  เทศบาลตําบลพรรณานคร ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ

มาตรฐานความสําเร็จดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที่ สํานักงาน ก.พ.กําหนดไว ซึ่งกรอบ

มาตรฐานประกอบดวย 

  มติทิี่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

  มติทิี่ 2  ประสทิธภิาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  มติทิี่ 3  ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  มติทิี่ 4  ความพรอมรับผิดชอบดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

  มติทิี่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวติกับการทํางาน 

 

  มติท่ีิ 1  ความสอดคลองเชงิยุทธศาสตร   หมายถงึ การที่สวนราชการมแีนวทางและ

วธิกีารบรกิารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 

   (ก)  สวนราชการมนีโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบรหิารทรัพยากร

บุคคล ซึ่งมคีวามสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกจิ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

   (ข)  สวนราชการมกีารวางแผนและบรหิารกําลังคนทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

กลาวคอื “กําลังคนมขีนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกจิและความจําเปน

ของสวนราชการทัง้ในปจจุบันและอนาคต มกีารวเิคราะหสภาพกําลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุ

ชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 

   (ค)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อดงึดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัตงิานที่มทีักษะหรือ

สมรรถนะสูง  ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขดีความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent 

Management) 

   (ง)   สวนราชการมแีผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบรหิารทุกระดับ รวมทัง้มี

แผนสรางความตอเนื่องในการบรหิารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถงึการที่ผูนําปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่ดี

และสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏบิัตงิานและพฤตกิรรมในการทํางาน 
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  มติท่ีิ 2  ประสทิธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถงึ กิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

(HR Transactional Activities)  มลีักษณะดังตอไปนี้ 

(ก)  กจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน 

 การสรรหาคัดเลอืก การบรรจุแตงตัง้ การพัฒนาการเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหนง การโยกยาย  และกจิกรรม

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มคีวามถูกตองและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 

(ข)  สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ

ถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน

ราชการไดจรงิ 

   (ค)  สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตองบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR 

Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 

   (ง)  มกีารนําเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกจิกรรมและ

กระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบรกิาร (HR 

Automation) 

  มติทิี่ 3 ประสิทธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

   หมายถงึ นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบรหิารทรัพยากร

บุคคล ของสวนราชการ กอใหเกดิผลดังตอไปนี้ 

(ก) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏบิัตงิานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 

พันธกจิของสวนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพงึพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏบิัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

   (ค)  การสนับสนุนใหเกดิการเรยีนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทัง้สงเสรมิ

ใหมกีารแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา

ขาราชการและผูปฏบิัตงิานใหมทีักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกจิและเปาหมายของ

สวนราชการ 

   (ง)  การมรีะบบการบรหิารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และความคุมคา มรีะบบหรอืวธิกีารประเมินผลการปฏบิัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตาง

และจัดลําดับผลการปฏบิัติงานของขาราชการและผูปฏิบัตงิานซึ่งเรยีกช่ืออื่นไดอยางมปีระสทิธผิล 

นอกจากนี้ขาราชการและผูปฏบิัตงิานมคีวามเขาใจถงึความเช่ือมโยงระหวางผลการปฏบิัตงิานสวนบุคคล

และผลงานของทมีงานกับความสําเร็จหรอืผลงานของสวนราชการ 
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  มติทิี่ 4  ความพรอมรับผดิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   หมายถงึ  การที่สวนราชการจะตอง 

   (ก)  รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบรหิารทรัพยากร

บุคคล ตลอดจนการดาํเนินการดานวินัย  โดยคํานงึถงึหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลัก

นติธิรรม และหลักสทิธมินุษยชน 

   (ข)  มคีวามโปรงใสในทุกกระบวนการของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

   ทัง้นี้ จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลแทรก

อยูในทุกกจิกรรมดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

  มติท่ีิ 5  คุณภาพชวีติและความสมดุลระหวางชวีติกับการทํางาน 

   หมายถงึ การที่สวนราชการมนีโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวติของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  

   (ก)   ขาราชการและผูปฏบิัตงิานมคีวามพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมกีารนําเทคโนโลยกีารสื่อสารเขามาใชในการบรหิาร

ราชการและการใหบรกิารแกประชาชน ซึ่งจะสงเสรมิใหขาราชการและผูปฏบิัติงานไดใชศักยภาพอยาง

เต็มที่  โดยไมสูญเสยีรูปแบบการใชชีวติสวนตัว 

   (ข)  มกีารจัดสวัสดกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเตมิที่ไมใชสวัสดกิาร 

ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึง่มคีวามเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

   (ค)  มกีารสงเสริมความสมัพันธอันดรีะหวางฝายบริหารของสวนราชการกับ

ขาราชการและบุคลากรผูปฏบิัตงิาน และในระหวางขาราชการและผูปฏบิัติงานดวยตนเอง 

    

   มติใินการประเมนิสมรรถนะในการบรหิารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มติ ิเปน

เครื่องมอืที่จะชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมนิตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ

ดําเนนิงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองมติใินการประเมนิดังกลาวอยางมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลหรอืไม มากนอยเพยีงใด 
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การจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ของเทศบาลตําบลพรรณานคร 

 

 เทศบาลตําบลพรรณานคร ไดดําเนนิการจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลเทศบาล

ตําบลคลองขลุง ตามขัน้ตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 1.  แตงตัง้คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย ผูบรหิารเปน

หัวหนาคณะทํางาน  หัวหนาสวนราชการระดับกองเปนคณะทํางาน และหนวยงานการเจาหนาที่เปน

เลขานุการ โดยคณะทํางานดังกลาวมหีนาที่วเิคราะหขอมูลการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่ไดจากการระดม

ความคดิเห็นของผูบริหารขาราชการ พนักงานในสวนตางๆของเทศบาล เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

 2.  จัดประชุมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล 

 ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลคลองขลุง ทําใหผูเขาประชุมไดรับความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนกล

ยุทธการบรหิารทรัพยากรของเทศบาล 

 3.   จากการประชุมเชิงปฏิบัตดิังกลาว ไดดําเนนิการประเมนิสถานภาพดานการบรหิารทรัพยากร

บุคคลของเทศบาลตําบลคลองขลุง โดยระดมความคดิเห็นตัง้เปนประเด็นคําถามดังนี้ 

  3.1  เปาหมายสูงสุดหรอืผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่เทศบาลตองการใหเกดิขึ้นใน 1-3 ป 

ขางหนาคอือะไร 

       *   งานกระบวนงาน 

       *   คน 

       *   ทรัพยากร 

       *   ผูรับบรกิาร 

3.2  อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรอืสิ่งที่ดขีองเทศบาล และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือ

มุงเนนใหดยีิ่งขึ้น 

  3.3  อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรอืสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบรหิารงานของเทศบาล

ประสบผลสําเร็จ เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

  3.4  อะไรบางทีห่นวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรือทาน

คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน 

      

  สรุปประเด็นคําตอบการดําเนนิการประเมนิสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรของ

เทศบาล 4 ขอ ไดดังนี้ 
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1)    เปาหมายสูงสดุหรอืผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีเทศบาลตองการใหเกดิขึ้นใน 1-3 ป 

ขางหนา 

ประกอบดวย 

  *   งานกระบวนงาน 

   (1)   ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิัตงิาน 

   (2)   มกีารบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

   (3)   มกีารบูรณาการรวมกันระหวางสํานัก/กอง สามารถประสานงานกันอยางมี

ประสทิธภิาพ 

   (4)   พัฒนาระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานใหมปีระสทิธภิาพ เปนธรรม 

ตามผลการปฏบิัตงิานที่แทจรงิ 

  *  คน 

   (1)   บุคลากรมีจติสํานกึดานคุณธรรม จรยิธรรม ของการเปนขาราชการ 

(2)    มคีวามเช่ียวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 

(3)    บุคลากรมคีวามรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถ

ปฏบิัตงิาน 

ไดในสถานการณที่มกีารเปลี่ยนแปลง 

   (4)   จํานวนบุคลากรมคีวามเพยีงพอตอการปฏบิัติงาน 

*   ทรัพยากร 

(1)   มอีุปกรณในการทํางานที่ทันสมัย อยางพอเพยีง 

(2)   นําเทคโนโลยมีาปรับใชในการปฏบิัตงิานมากยิ่งขึ้น 

(3)    มีงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพยีง 

  *   ผูรับบรกิาร/ประชาชน 

   (1)   ประชาชนไดรับบรกิารอยางทั่วถงึ  มคีวามสะดวก  รวดเร็ว ถูกตอง 

   (2)   ประชาชนมคีวามพงึพอใจ 

   (3)   เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล 
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2)   อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรอืสิ่งที่ดขีองเทศบาล และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรอื

มุงเนน 

ใหดยีิ่งขึ้น 

  (1)   ผูบรหิารสงเสรมิ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

  (2)   บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ ทํางานแบบฉันทพี่นอง 

  (3)    บุคลากรมคีวามรู ความเช่ียวชาญในหนาที่แตละตําแหนง 

  (4)    สภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้อตอการปฏบิัติงานของบุคลากร 

  (5)    มกีารฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางตอเนื่อง 

  (6)    มสีวัสดกิารใหบุคลากร 

  

3)  อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทาย หรอืสิ่งท่ีตองปรับปรุงเพื่อใหการบรหิารงานของเทศบาล

ประสบผลสําเร็จ เปาหมายสูงสุดที่คาดหวงั 

 (1)   สรางจติสํานกึใหขาราชการในทุกระดับ เปนขาราชการที่ด ีมคีุณธรรมและจริยธรรม 

 (2)   สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

 (3)   การพัฒนาขาราชการอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 (4)   การกระจายอํานาจการตัดสนิใจไปสูระดับสํานัก/กองเพื่อใหเกดิความคลองตัวใน

การทํางาน 

 (5)   ผูปฏบิัติงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

4)   อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรอืทาน

คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาทีส่นับสนุน 

  1)  มกีารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 

  2)  มกีารเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

  3)  ยดึหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมนิบุคลากร 
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4.   กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จากการวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลว จงึไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1.   มกีารวางแผนและบรหิารกําลังคนสอดคลองกับภารกจิและความจําเปนของสวนราชการ 

      ทัง้ในปจจุบันและอนาคต  

2.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมสีวนรวม การทํางานเปนทมี และมีการบูรณาการ 

      รวมกัน 

3.   มคีวามโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

4.    สงเสรมิสวัสดกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเตมิที่ไมใชสวัสดกิารภาคบังคับตาม

กฎหมาย 

5.   มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

      เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบรกิาร 

6.   มรีะบบการบรหิารผลงานที่เนนประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคุมคา 

7.   สนับสนุนใหขาราชการ มกีารพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มกีารแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูล

ความรู  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

5.  คณะทํางานฯ ไดจัดประชุมขาราชการ จํานวน 20  คน       เพื่อรวมกันจัดลําดับความสําคัญของ

ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชเทคนิคการวเิคราะหสวนตาง ( Gap Analysis )  ซึ่ง

เปนการหาสวนตางระหวางระดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่

คาดหวังใหเกดิขึ้นกับสถานภาพปจจุบันวามคีวามแตกตางกันเพยีงไร ซึ่งสรุปผลการวเิคราะหไดดังนี้ 
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สรุปผลการวเิคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทศิทางความตองการกับผลการการ

ปฏบิัตงิานดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis ) 

ลําดับ

ที ่

หัวขอ Importance Current Status  

Gap 1 2 3 4 5 Total AVG1 1 2 3 4 5 Total AVG2 

1 การสรางวัฒนธรรมองคกร

ใหทํางานแบบมสีวนรวม 

การทํางานเปนทีม และมี

การบูรณาการรวมกัน 

0 3 3 2 1

2 

83 4.15 4 4 5 7 0 55 2.75 1.40 

2 มกีารวางแผนและบริหาร

กําลังคนสอดคลองกับ

ภารกจิและความจําเปน

ของสวนราชการ ท้ังใน

ปจจบัุนและอนาคต  

0 2 3 4 1

1 

84 4.20 1 5 8 5 1 60 3.00 1.20 

3 สงเสริมสวัสดกิารและสิ่ง

อํานวยความสะดวก

เพิ่มเตมิท่ีไมใชสวัสดกิาร

ภาคบังคับตามกฎหมาย 

0 1 3 7 9 84 4.20 1 4 7 7 1 63 3.15 1.05 

4 มรีะบบการบริหารผลงาน 

ท่ีเนนประสทิธิภาพ 

ประสทิธิผล และความ

คุมคา 

0 3 3 5 9 80 4.00 1 4 9 5 1 61 3.05 0.95 

5 มคีวามโปรงใสในทุก

กระบวนการ ของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

1 2 2 6 9 80 4.00 2 3 6 6 3 65 3.25 0.75 

6 สนับสนุนใหขาราชการ มี

การพัฒนาความรูอยาง

ตอเนื่อง มกีารแบงปน

แลกเปลี่ยนขอมูลความรู  

และพัฒนาองคกรใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

2 0 4 5 9 79 3.95 2 3 5 5 5 68 3.40 0.55 

7 มกีารนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใน

กจิกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อปรับปรุงการบริหาร

และการบริการ 

0 1 8 4 7 77 3.85 0 3 9 5 3 68 3.40 0.45 
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จากการวเิคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทศิทางความตองการกับผลการการ 

ปฏบิัตงิานดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis )  จงึไดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี

สวนตางมากที่สุด  7  ประเด็นยุทธศาสตร คอื   

1.   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมสีวนรวม การทํางานเปนทมี และมีการบูรณาการ 

      รวมกัน 

2.    มกีารวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ 

      ทัง้ในปจจุบันและอนาคต  

3.   สงเสรมิสวัสดกิารและสิง่อํานวยความสะดวกเพิ่มเตมิทีไ่มใชสวัสดกิารภาคบังคับตาม

กฎหมาย 

4.   มรีะบบการบรหิารผลงานที่เนนประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคุมคา 

5.   มคีวามโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

6.   สนับสนุนใหขาราชการ มกีารพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มกีารแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูล

ความรู   

      และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

7.   มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

      เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบรกิาร 
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การวเิคราะหแรงเสรมิแรงตาน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ที่ตองการของประเด็นยุทธศาสตร และการ

กําหนดเปาประสงคเชงิกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมสีวนรวม การทํางานเปน

ทมี และมกีารบูรณาการรวมกัน 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความคดิเห็นของ 

     ขาราชการในทุกระดับสมํ่าเสมอ 

2.  สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏบิัตงิาน 

3.  สงเสรมิความสัมพันธอันดรีะหวาง

ผูบังคับบัญชา 

     และผูใตบังคับบัญชา ในทุกสวนราชการ 

1.  คานยิมในการทํางานของผูบังคับบัญชา 

     และผูใตบังคับบัญชา 

2.  ระเบยีบปฏบิัตใินบางเรื่องไมชัดเจน 

3.  ขาดการเผยแพร ขอมูลขาวสาร 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคตบิุคลากรใหมวีสิัย

ทัศ และเขาใจในระบบบรหิารราชการยุคใหม 

2.  กําหนดระเบยีบ หลักเกณฑในการปฏบิัตทิี่

ชัดเจน3.  มกีารเผยแพร ขาวสารประชาสัมพันธ

อยาง 

    สมํ่าเสมอ 

1.  ผูบรหิารและพนักงานใหความสําคัญ 

2.  ปรับเปลี่ยนคานยิมในการทํางานของ 

    ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

3.  มกีารตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงาน 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคตบิุคลากรใหมี 

วสิยัทศั และเขาใจในระบบบรหิารราชการยุคใหม 

2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟงความคดิเห็นของ

ขาราชการในทุกระดับสมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการทํางานแบบมสีวนรวม   

งานบรรลุผลตามเปาหมาย  ทํางานมคีวามสุข 

2. จํานวนครั้งในการประชุม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2    มกีารวางแผนและบรหิารกําลังคนสอดคลองกับภารกจิและความ

จําเปนของสวนราชการ ทัง้ในปจจุบันและอนาคต  

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  แนวทางการบรหิารงานบุคคลของผูบรหิาร 

    และรัฐบาล 

2.  วเิคราะหอัตรากําลังในการจัดแผนอัตรากําลัง

ใหเหมาะสม กับภารกจิ 

1. ขอจํากัดงบประมาณดานการบรหิารงานบุคคล 

2. อัตรากําลังไมสอดคลองกับภารกจิ 

 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอตัรากําลังใหเหมาะสม 

กับภารกจิ 

1.  จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับ

พนักงาน 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและอตัรากําลังใหเหมาะสม 

กับภารกจิ 

2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับ

พนักงาน 

 

1. จํานวนครัง้ในการปรับแผนอัตรากําลัง 

2.  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนผังเสนทาง

ความกาวหนาใหกับพนักงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   สงเสรมิสวัสดกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเตมิทีไ่มใช

สวัสดกิารภาคบังคับตามกฎหมาย 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  ผูบรหิารใหความสําคัญกับการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.  จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดกิาร

ใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณของหนวยงาน 

2.  ปญหาหนี้สินของพนักงาน 

 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1.   กําหนดเปนนโยบายในการเสรมิสราง   ชีวติที่

ดกีับขาราชการ 

2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.  ใหพนักงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

    มาใชในการทํางานและในชีวติประจําวัน 

2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดกิาร

ใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

 

1.  จํานวนสวัสดกิารนอกเหนอืจากสิ่งที่กฎหมาย 

กําหนด 

2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 

จัดสวัสดกิารนอกเหนอืจากสิ่งที่กฎหมายกําหนด 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  มรีะบบการบรหิารผลงานที่เนนประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความ

คุมคา 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  ยดึประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน 

    และบรกิาร 

3. มรีะบบการประเมนิผลงานทีเ่ที่ยงตรง เช่ือถอืได 

 

1.  บุคลากรไมเขาใจการบรหิารงานบุคคลภาครัฐ 

    แนวใหม เชน การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

2.  ไมมกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1.   จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ 

      ใหกับบุคลากร 

2.  มกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 

1.  ผูบรหิารใหความสําคัญกับการประเมนิผล 

การปฏบิัตงิาน 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1. มรีะบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เช่ือถอืได 

2.  มกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

     อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

3.  ยดึประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางาน 

    และบรกิาร 

 

1. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรที่มตีอระบบ

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ตีอผล

การปฏบิัตงิานของหนวยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  มคีวามโปรงใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  บุคลากรทุกระดับ ยดึระบบคุณธรรมเปน

แนวทางในการดําเนินงาน 

2.  จัดทําโครงการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม

ใหกับพนักงาน 

 

1.  ระเบยีบวธิกีาร วธิปีฏบิัต/ิแนวทางการ

ดําเนนิงานไมชัดเจน 

 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1.   กําหนดระเบยีบวธิกีาร วธิปีฏบิัต/ิแนวทางการ

ดําเนนิงานใหชัดเจน 

 

1.  ผูบรหิารใหความสําคัญกับการกระบวนบริหาร 

ทรัพยากรบุคลคลอยางโปรงใส  ตรวจสอบได 

2.  มกีารเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการ

บรหิารงานบุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.  สงเสรมิใหบุคลากรทุกระดับ ยดึระบบ

คุณธรรมเปนแนวทางในการดําเนนิงาน 

2. จัดทําโครงการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

พนักงาน 

2. มกีารเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการ

บรหิารงาน บุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

 

1.มกีารประกาศหลักเกณฑการตัดสนิใจหรอืการ

ใชดุลพนิจิของผูบรหิารหนวยงานในเรื่องการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล 

2.  มกีารจัดเก็บหลักฐานหรอืรายงานเกี่ยวกับดาน

การบรหิารงานบุคคลไวเพื่อการตรวจสอบ 

3.  มกีารจัดโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรม

จรยิธรรม 

4.  จํานวนเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับความไมโปรงใส

ดานการบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  6   สนับสนุนใหขาราชการ มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง มกีาร

แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลความรู  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.  สนับสนุนใหเกดิการเรยีนรูของบุคลากรทัง้ที่

เปนทางการและไมเปนทางการ 

2.  มกีารจัดอบรมหรอืสงบุคลากรเขารับการ

พัฒนาความรู  ทักษะ อยางสมํ่าเสมอ 

 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรยีนรู 

2.  ขาดการเผยแพรและประชาสัมพันธ องค

ความรู 

3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1.   มกีารเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรู 

ใหกับบุคลากรอื่นไดเรยีนรูดวย 

2.  มกีารเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบและ

หมวดหมู 

 

1.  ผูบรหิารใหการสนับสนุน 

2. มกีารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.   มกีารจัดอบรมหรือสงบคุลากรเขารับการ

พัฒนาความรู  ทักษะ อยางสมํ่าเสมอ 

2. มกีารเผยแพร และประชาสัมพันธองคความรู

ใหกับบุคลากรอื่นไดเรยีนรูดวย 

 3.  มกีารเก็บรวบรวม องคความรูใหเปนระบบ

และหมวดหมู 

4. มกีารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดบัความสําเร็จในการเผยแพรองคความรู 

2.  จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 

3.  รอยละของบุคลากรที่มีการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  7    มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในกจิกรรมและกระบวนการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบรหิารและการบรกิาร 

 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการ 

เก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM)   

2.  มกีารจัดอบรมหรอืสงบุคลากรเขารับการ

พัฒนาความรูดานเทคโนโลย ี อยางสมํ่าเสมอ 

 

1.  ขอจํากัดดานงบประมาณ 

 

สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสรมิ 

1. นําเทคโนโลยมีาใชเพื่อลดปรมิาณการใช 

วัสดุครุภัณฑ 

1.  ผูบรหิารใหการสนับสนุน 

 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1.   มกีารนําเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชในการ

ปฏบิัตงิาน เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ 

2.   มกีารพัฒนาความรูดาน IT ของบุคลากร  

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3.   นําเทคโนโลยมีาใชเพื่อลดปรมิาณการใช 

วัสดุครุภัณฑ 

 

1.  จํานวนกจิกรรมดานการบรหิารงานบุคลากรที่

ใชเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและใหบรกิาร 

2.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับอบรมหรอืพัฒนา

ความรูดานเทคโนโลยี 

3.  ปริมาณการใชวสัดุครุภัณฑลดลง 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชงิกลยุทธ ตัวชี้วัด   

ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จดาน HR  และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

 

 

ที ่

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชี้วัด 

ความ

สอดคลอง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

1 การสรางวัฒนธรรมองคกรให

ทํางานแบบมสีวนรวม การ

ทํางานเปนทีม และมกีารบูรณา

การรวมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติบุคลากรใหม ี

วสัิยทัศ และเขาใจในระบบ

บริหารราชการยุคใหม 

2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟง

ความคิดเห็นของขาราชการ

ในทุกระดับสมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการ

ทํางานแบบมสีวนรวม   งาน

บรรลุผลตามเปาหมาย  

ทํางานมคีวามสุข 

2. จํานวนคร้ังในการประชุม 

5 2552-

2554 

 

 

2 มกีารวางแผนและบริหาร

กําลังคนสอดคลองกบัภารกจิ 

และความจาํเปนของสวน

ราชการ ท้ังในปจจุบันและ

อนาคต  

1.  ปรับปรุงโครงสรางและ

อัตรากําลังใหเหมาะสม กับ

ภารกจิ 

2. จัดทําแผนผังเสนทาง

ความกาวหนาใหกับพนักงาน 

1. จํานวนคร้ังในการปรับ

แผนอัตรากําลัง 

2.  ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําแผนผงัเสนทางความ 

กาวหนาใหกบัพนักงาน 

1 2552-

2554 

3 สงเสริมสวัสดกิารและสิ่ง

อํานวยความสะดวกเพิ่มเตมิท่ี

ไมใชสวัสดกิารภาคบังคับตาม

กฎหมาย 

 

1.  ใหพนักงานนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง มา

ใชในการทํางานและใน

ชีวติประจําวัน 

2. จัดสภาพแวดลอมการ

ทํางาน และสวัสดกิารใหกับ

บุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจใน

การทํางาน 

1.  จํานวนสวัสดกิาร

นอกเหนอืจากสิ่งท่ีกฎหมาย 

กําหนด 

2.  ระดับความพงึพอใจของ 

บุคลากรตอการจัดสวัสดกิาร 

5 2552-

2554 

4 มรีะบบการบริหารผลงานท่ีเนน

ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และ

ความคุมคา 

1. มรีะบบการประเมนิผล

งานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถอืได 

2.  มกีารตดิตามและระเมนิ

ผลการปฏบัิติงาน อยาง

ตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

3.  ยึดประชาชนเปนศูนย 

กลางในการทํางาน และ

บริการ 

1. ระดับความพงึพอใจของ

บุคลากรท่ีมตีอระบบการ

ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 

2.  ระดับความพงึพอใจของ

ประชาชนท่ีมตีอผลการ

ปฏบัิติงานของหนวยงาน 

  

 

3 2552-

2554 
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ที ่

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชี้วัด 

ความ

สอดคลอง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

5 มคีวามโปรงใสในทุก

กระบวนการ ของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุก

ระดับ ยึดระบบคุณธรรมเปน

แนวทางในการดําเนินงาน 

2. จัดทําโครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมใหกับ

พนักงาน 

2. มกีารเผยแพร ขอมูลขาวสาร

ดานการบริหารงาน บุคคลอยาง

สมํ่าเสมอ 

 

1.มกีารประกาศหลักเกณฑการ

ตัดสนิใจหรือการใชดุลพนิิจของ

ผูบริหารหนวยงานในเร่ืองการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.  มกีารจัดเก็บหลักฐานหรือ

รายงานเกีย่วกบัดานการ

บริหารงานบุคคลไวเพื่อการ

ตรวจสอบ 

3.  มีการจัดโครงการ/กจิกรรม

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

4.  จํานวนเร่ืองรองเรียน

เกี่ยวกับความไมโปรงใสดานการ

บริหารงานบุคคล 

4 2552-

2554 

6 สนับสนุนใหขาราชการ มี

การพัฒนาความรูอยาง

ตอเนื่อง มกีารแบงปน

แลกเปลี่ยนขอมูลความรู  

และพัฒนาองคกรใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

 

1.   มกีารจดัอบรมหรือสง

บุคลากรเขารับการพัฒนา

ความรู  ทักษะ อยางสมํ่าเสมอ 

2. มกีารเผยแพร และ

ประชาสัมพันธองคความรูใหกับ

บุคลากรอื่นไดเรียนรู 

 3.  มกีารเก็บรวบรวม องค

ความรูใหเปนระบบและ

หมวดหมู 

4. มกีารจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร  

1.  ระดับความสําเร็จในการ

เผยแพรองคความรู 

2.  จํานวนองคความรูท่ีไดรับ

การรวบรวม 

3.  รอยละของบุคลากรท่ีมกีาร

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

   

3 2552-

2554 

7 มกีารนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในกจิกรรม

และกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  เพื่อ

ปรับปรุงการบริหารและการ

บริการ 

 

1.   มกีารนําเทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาใชในการ

ปฏบัิติงาน เพื่อเพิ่มระสทิธิภาพ 

2.   มกีารพัฒนาความรูดาน IT 

ของบุคลากร อยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ 

3.   นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลด

ปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 

 

1.  จํานวนกจิกรรมดานการ

บริหารงานบุคลากรท่ีใช

เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและ

ใหบริการ 

2.  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ

อบรมหรือพัฒนาความรูดาน

เทคโนโลยี 

3.  ปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ

ลดลง 

2 2552-

2554 
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6.   จัดทํารายละเอยีดแผนกลยทุธการบรหิารทรัพยากรบุคคล เสนอตอฝายบรหิารเพื่อใหความเห็นชอบ 

       และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ 

รายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

มติ ิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตาม

ผล 

มิติที่ 1 

ความ

สอดคลอง

เชงิ 

ยุทธศาสตร 

 

1.  ปรับปรุงโครงสราง

และอัตรากําลังให

เหมาะสม กับภารกจิ 

2. จัดทําแผนผัง

เสนทางความกาวหนา

ใหกับพนักงาน 

 

1. จํานวนคร้ังในการ

ปรับแผนอัตรากําลัง 

2.  ระดับความสําเร็จ

ในการจัดทําแผนผัง

เสนทางความกาวหนา

ใหกับพนักงาน 

 

1.  แผนงานจัดทํา

แผนผังเสนทาง

ความกาวหนาใหกับ

พนักงาน 

2. โครงการให

ทุนการศึกษาแก

พนักงาน 

งานการ

เจาหนาท่ี 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

มิติที่ 2 

ประสทิธภิาพ

ของการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1.   มกีารนําเทคโนโลยี

และสารสนเทศมาใชใน

การปฏบัิติงาน เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพ 

2.   มกีารพัฒนา

ความรูดาน IT ของ

บุคลากร อยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ 

3.   นําเทคโนโลยีมาใช

เพื่อลดปริมาณการใช

วัสดุครุภัณฑ 

 

1.  จํานวนกจิกรรม

ดานการบริหารงาน

บุคลากรท่ีใชเทคโนโลยี

และสารสนเทศมาใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล

และใหบริการ 

2.  รอยละของ

บุคลากรท่ีไดรับอบรม

หรือพัฒนาความรูดาน

เทคโนโลยี 

3.  ปริมาณการใชวัสดุ

ครุภัณฑลดลง 

1.  แผนงานสงบุคลากร 

เขารับการอบรมพัฒนา

ความรูดาน IT จาก

หนวยงานภายนอก 

2. แผนงานการจัดทํา

บันทึกทะเบียนประวัติ 

ดวยคอมพวิเตอร 

3. แผนงานการเผยแพร

ขอมูลขาวสารทางเว็บ

ไซด 

 

งานการ

เจาหนาท่ี 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

มติที่ 3 

ประสทิธผิล

ของการ

บรหิาร

ทรัพยากร

บุคคล 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ท่ี 4) 

1. มรีะบบการ

ประเมนิผลงานท่ี

เท่ียงตรง เช่ือถอืได 

2.  มกีารตดิตามและ

ประเมนิผลการ

ปฏบัิติงาน อยาง

ตอเนื่องและเปน

รูปธรรม 

3.  ยึดประชาชนเปน

ศูนย กลางในการ

ทํางาน และบริการ 

1. ระดับความพงึพอใจ

ของบุคลากรท่ีมีตอ

ระบบการประเมนิผล

การปฏบัิตงิาน 

2.  ระดับความพงึ

พอใจของประชาชนท่ีมี

ตอผลการปฏบัิติงาน

ของหนวยงาน 

  

 

1.  แผนงานการสํารวจ

ความพงึพอใจของ

บุคลากรท่ีมตีอระบบ

การประเมนิผลการ

ปฏบัิติงาน 

2. แผนงานการสํารวจ

ความพงึพอใจของ

ประชาชนท่ีมตีอผลการ

ปฏบัิติงานของหนวยงาน 

 

งานการ

เจาหนาท่ี  

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 
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มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตาม

ผล 

(ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 6) 

1.   มกีารจดัอบรมหรือ

สงบุคลากรเขารับการ

พัฒนาความรู  ทักษะ 

อยางสมํ่าเสมอ 

2. มกีารเผยแพร และ

ประชาสัมพันธองค

ความรูใหกับบุคลากรอื่น

ไดเรียนรูดวย 

 3.  มกีารเก็บรวบรวม  

องคความรูใหเปนระบบ

และหมวดหมู 

4. มกีารจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความสําเร็จ

ในการเผยแพรองค

ความรู 

2.  จํานวนองคความรู

ท่ีไดรับการรวบรวม 

3.  รอยละของ

บุคลากรท่ีมกีารจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร 

   

1.  โครงการอบรม

สัมมนาผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาลและพนักงานจาง 

2.  แผนงานการเผยแพร

องคความรูในองคกร 

3. แผนงานการจัดเก็บ

รวบรวมความรูในองคกร 

4.  แผนงานการจัดทํา

แผน 

พัฒนาบุคลากร 

งานการ

เจาหนาท่ี 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

มิติที่ 4 

ความพรอม

รับผดิดาน

การ

บริหารงาน

บุคคล 

1.  สงเสริมใหบุคลากร

ทุกระดับ ยึดระบบ

คุณธรรมเปนแนวทางใน

การดําเนนิงาน 

2. จัดทําโครงการ

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหกับพนักงาน 

2. มกีารเผยแพร ขอมูล

ขาวสารดานการ

บริหารงาน บุคคลอยาง

สมํ่าเสมอ 

 

1.มกีารประกาศ

หลักเกณฑการตัดสนิใจ

หรือการใชดุลพนิิจของ

ผูบริหารหนวยงานใน

เร่ืองการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2.  มกีารจัดเก็บ

หลักฐานหรือรายงาน

เกี่ยวกับดานการ

บริหารงานบุคคลไวเพื่อ

การตรวจสอบ 

3.  มกีารจัดโครงการ/

กจิกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรม 

4.  จํานวนเร่ือง

รองเรียนเกีย่วกับความ

ไมโปรงใสดานการ

บริหารงานบุคคล 
 

1. .  แผนงานการจัดเกบ็

หลักฐานการตัดสนิใจ

หรือการใชดุลพนิิจและ

รายงานเกีย่วกบัดานการ 

บริหารงานบุคคล 

2.โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม

พนักงานเทศบาล 

 

งานการ

เจาหนาท่ี 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 
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มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การตดิตาม

ผล 

มิติที่ 5 

คุณภาพ

ชวีติและ

ความสมดลุ

ระหวาง 

ชวีติกับการ

ทํางาน 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ท่ี 3) 

1.  ใหพนักงานนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง มาใชในการ

ทํางานและใน

ชีวติประจําวัน 

2. จัดสภาพแวดลอม

การทํางาน และ

สวัสดกิารใหกับบุคลากร

เพื่อเปนแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

1.  จํานวนสวัสดกิาร

นอกเหนอืจากสิ่งท่ี

กฎหมายกําหนด 

2.  ระดับความพงึ

พอใจของบุคลากรตอ

การจัดสวัสดกิาร 

1.  โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวติ 

2.  แผนงานสํารวจความ

พงึพอใจของบุคลากรตอ

การจัดสวัสดกิาร 

3. โครงการสงเสริม 

สนับสนุนเพื่อดําเนินการ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

งานการ

เจาหนาท่ี 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติบุคลากรใหม ี

วสัิยทัศ และเขาใจใน

ระบบบริหารราชการยุค

ใหม 

2.  จัดประชุมเพื่อการ

รับฟงความคดิเห็นของ

ขาราชการในทุกระดับ

สมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จ

ของการทํางานแบบมี

สวนรวม   งานบรรลุผล

ตามเปาหมาย  ทํางาน

มคีวามสุข 

2. จํานวนคร้ังในการ

ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม

ประเมนิผลการ

ปฏบัิติงานตามเปาหมาย 

2.  แผนงานการประชุม

เพื่อรับฟงความคดิเห็น

ระหวางผูบริหารและ 

พนักงาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ผูบังคับบัญชา

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนงาน/

โครงการ 

 

 

ผลที่คาดวาหนวยงานจะไดรับ 

 1.  การบรหิารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลมคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตร  ประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล ความพรอมรับผิด และคุณภาพชีวติของพนักงาน 

 2.   สอดคลองกับนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จังหวัด  และเทศบาล 

3.   ผูบรหิารนําเปนเครื่องมอืในการบรหิาร/ปรับปรุงและพัฒนาขดีความสามารถของเทศบาล

เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายที่วางไว 

   

 

 

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


