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ค าน า 

 
 

ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัในการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง
การปฏิบติัราชการ ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจดัท าแผนกลยทุธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคล                
เพื่อสนบัสนนุและพฒันาขา้ราชการใหส้ามารถปฏิบติังานภายใตห้ลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี และ
ระบบบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และผลกัดนัใหย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ร
ประสบความส าเรจ็  

เทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ จึงไดจ้ดัท านโยบายและกลยทุธก์ารพฒันาทรพัยากรบุคคล 
ของเทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ ตามแนวทาง“ การพฒันาสมรรถนะการบรหิารทรพัยากรบุคคล”  หรือ  HR 
Scorecard  โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเรจ็ 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1.  ความสอดคลอ้งเชิงกลยุทธ ์

2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรบุคคล 

3.  ประสิทธิผลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

4.  ความพรอ้มรบัผิดดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

5.  คณุภาพชีวิตและความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 
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ส่วนที ่1 

ข้อมูลท่ัวไปของเทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 

 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วิสัยทัศนก์ารพัฒนา 

  เทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ ไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์เพื่อแสดงสถานการณใ์นอดุมคติซึ่งเป็น
จดุมุ่งหมายความคาดหวงัที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในอนาคตขา้งหนา้  ซึ่งจะสามารถสะทอ้นถึงสภาพการณข์อง
ทอ้งถิ่นในอนาคตอย่างรอบดา้น  ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ จึงไดก้ าหนด
วิสยัทศัน ์คาดหวงัที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  ดงันี ้
 

  “กินอ่ิม  นอนอุุ่น  น า้ไหลไฟสว่าง หนทางดี ชีวีสดใส” 
 
      พันธกิจ 

          1. จดัใหม้ีสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานครอบคลมุทุกพืน้ที่ 
 2. ใหม้ีการบ ารุงรกัษาทางน า้ ทางบก 

 3. ใหม้ีน า้เพื่อการอปุโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 

 4. บ ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 
 5. สง่เสรมิ สนบัสนนุการศกึษา การกีฬา ศาสนา ภมูิปัญญาและวฒัธรรมอนัดีของต าบล 

 6. ปอ้งกนัและระงบัโรคติดต่อ 

 7. คุม้ครอง ดแูล และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 8. พฒันาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว 

 9. สง่เสรมิวิถีชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10. สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชนดา้นการเมือง การบรหิาร 
 11. พฒันาสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตของประชาชนทกุกลุม่สูค่วามเขม้แข็งอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร 
 3. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาดา้นการท่องเที่ยว 

 4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬา  
และคณุภาพชีวิต 

 6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการท่ีดี 



 

เป้าประสงค ์

          1. เพื่อใหต้ าบลดอนตาลเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานที่ครอบคลมุทั่วถึง 
 2. ประชาชนอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองไดภ้ายใตป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แหลง่ท่องเที่ยวภายในต าบลดอนตาลไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟู 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลต าบล 

5. ทรพัยากรธรรมชาติภายในต าบลดอนตาลไดร้บัการอนรุกัษ ์ฟ้ืนฟู 
6. มกีารจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

 7. สง่เสรมิ สนบัสนนุการศกึษา ศาสนา อนรุกัษ ์ขนบธรรมเนียม ภมูิปัญญา วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

8. ชมุชนมีความเขม้แข็ง ร่วมคิด รว่มท า และแกไ้ขปัญหาภายในชมุชนของตนเองไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

 9. ประชาชนในต าบลทกุกลุ่มมีคณุภาพชีวิตที่ดี สงัคมน่าอยู่ 
 10. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์รเป็นไปอย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการประชาชนไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

 

 ตัวชีว้ัด 

 1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมีสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานเพิ่มมากขึน้ 

 2. สิ่งแวดลอ้มภายในชมุชนไดร้บัการปรบัปรุงเพิ่มมากขึน้ 

 3. ชมุชนมีรายไดเ้พิ่มขึน้ และพึ่งตนเองไดม้ากขึน้ 

 4. แหลง่ท่องเที่ยวในชมุชนมีการบริหารจดัการท่ีดีขึน้ 

 5. การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ่นภายในชมุชนไดร้บัการสง่เสรมิเพิ่มมากขึน้ 

 6. เกิดการมีสว่นรว่มทางสงัคม และรว่มกนัพฒันาสงัคมในชมุชนเพิ่มมากขึน้   
 7. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

 8. การบรหิารจดัการของเทศบาลต าบลมีการผลการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

 ค่าเป้าหมาย 

 1. ประชาชนไดร้บับรกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้ีความสะดวกสบาย 

 2. ประชาชนมีความรูแ้ละบ ารุงรกัษาประเพณีอนัดีงามของชมุชน 

 3. ประชาชนมีศกัยภาพมีรายไดเ้พียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได ้

 4. มลภาวะ สิ่งแวดลอ้มไม่เป็นพิษ ท าใหช้มุชนน่าอยู่ 
 5. การบรหิารจดัการภาครฐัที่ดีและมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 

 

 



 

 กลยุทธ ์

 1. พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานใหท้ั่วถึง และพฒันาแหลง่น า้ เพื่อท าการเกษตรและอปุโภค บรโิภค 

 2. สง่เสรมิเกษตรอินทรีย ์และสารชีวภาพ  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรบัปรุงผลผลิตใหม้ีคณุภาพ 

 3. สง่เสรมิใหเ้กิดชมุชนเขม้แข็ง พฒันาคณุภาพและศกัยภาพของชมุชน 

 4. พฒันาฟ้ืนฟแูละสง่เสรมิศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชมุชน 

 5. พฒันาฟ้ืนฟแูละอนรุกัษธ์รรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม แหลง่น า้ ใหม้ีความอดุมสมบรูณ ์แกไ้ขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดลอ้มของชมุชน 

 6. สง่เสรมิ สนบัสนนุและร่วมมือกบัสว่นราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เป็นการบรหิารงานแบบบรูณาการ
กบัทกุภาคสว่น 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

  1. การพฒันาชมุชนใหม้ีความเขม้แข็ง โดยไดร้บัการบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
ที่จ  าเป็นเพื่อรองรบัการขยายตวัของชมุชนและเศรษฐกิจ 

  2. การพฒันาระบบการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

  3. สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แข็งของชมุชนในการพึ่งพาตนเอง 
  4. การก าจดัขยะมลูฝอย และมลภาวะสิ่งแวดลอ้มที่มีอย่างยั่งยืน 

  5. การพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐัที่ดีและมีสว่นรว่มจากทุกภาคสว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวิเคราะหเ์พ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global  Demand  และ 
Trend  ปัจจยัและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพฒันาอย่างนอ้ยประกอบดว้ย การวิเคราะห์
ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม  ดา้นทรยัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี  ้

 

จุดแข็ง (Streengths : S) 

 1. เป็นเทศบาลต าบลที่มีความพรอ้มทางดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานที่ดีพอสมควร มีเสน้ทางคมนาคมสาย
หลกัสองเสน้ทางตดัผ่านและมีขีดความสามารถในการใหบ้ริการประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึง 
 2. ชมุชนมีวฒันธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และภมูิปัญญาทอ้งถิ่นที่เป็นเอกลกัษณข์องตนเอง 

 3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกลช้ิดกบัประชาชนมากที่สดุ  สามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนไดร้วดเรว็ ประชาชนไดเ้ขา้มามีโอกาสมีสว่นรว่มมากที่สดุ 

 4. มีแหลง่น า้ธรรมชาติบงึสามพนั และแม่น า้ป่าสกัไหลผ่่าน 

 5. มีแหลง่ท่องเที่ยวที่เป็นศนูยก์ลางทางศาสนา เป็นศนูยร์วมจิตใจของประชาชน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 1. เทศบาลต าบลขาดการสนบัสนนุงบประมาณในการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 

 2. บคุลากรและเจา้หนา้ที่บางสว่น  ยงัขาดความรู ้ ความเขา้ใจ  ในระบบการบรกิารสมยัใหม่ที่มี
เทคนิค  และเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 3. ประชาชนไม่เขา้ใจถึงความส าคญั  บทบาท  หนา้ที่  การปฏิบติังาน  ของเทศบาลต าบล เขา้มามี
สว่นรว่มในการบริหารจดัการนอ้ย 

 4. ปัญหาการใชท้รพัยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดลอ้ม  เพิ่มมากขึน้ 

โอกาส (Opportunities : O) 

 1.  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินงานของทอ้งถิ่นไม่ว่าจะเป็นการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ  ระบบสาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ  เป็นตน้ 

 2.  พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีอ านาจหนา้ที่ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะเพื่อ
ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการสว่นกลางและสว่นภมูิภาคสง่เสรมิและสนบัสนนุ
การถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่เทศบาล 

 3.  รฐับาลมีนโยบายและใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ 

 4.  พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สนบัสนนุใหม้ีการจดัการศกึษาที่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ่นอย่างเท่าเทียมกนัและทั่วถึง 
 5.  รฐับาลมีนโยบายด าเนินโครงการรถไฟผ่านจงัหวดัเพชรบรูณ์ 



 

 ๖.  จงัหวดัเพชรบรูณม์ีนโยบายเนน้หนกัเรื่องการสง่เสรมิการท่องเที่ยว  
 ๗.  ประเทศไทยเขา้รว่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats : T) 
 1.  สภาวการณท์างเศรษฐกิจในระดบัประเทศ  ในระดบัภมูิภาคสง่ผลต่อการพฒันาทอ้งถิ่น 

 2.  การเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรฐัไม่ต่อเนื่อง สง่ผลใหก้ารบรหิารทอ้งถิ่นมีปัญหาและอปุสรรค 

 3.  กระแสนิยมความทนัสมยั ท าใหป้ระชาชนหนัไปหาวฒันธรรมบรโิภคนิยม 

 4.  ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท าใหเ้กิดภยัต่าง ๆ เพิ่มขึน้ 

 5.  ประชาชนมีปัญหาทางสขุภาพ และโรคภยัเพิ่มมากขึน้ 

 

     การวิเคราะห ์SWOT  ด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก  
การประเมินศกัยภาพขององคก์ร (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค) มีดงันี ้
  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง (Streengths : S) 
1. มีการท างานเป็นทีม ปกครองแบบครอบครวัเกิดความอบอุ่นรกัใครก่ลมเกลียวมีความ

สามคัคีบคุลากรมีความเป็นกนัเองสมานฉนัทภ์ายในองคก์ร 
2. สภาพแวดลอ้มในการท างานเหมาะสม  
3. รบัฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั  
4. ขอบเขตและภาระงานมีความชดัเจน โดยมีค าสั่งมอบหมายหนา้ที่การปฏิบติังานตาม

โครงสรา้งสว่นราชการแก่พนกังานเจา้หนา้ที่ในสงักดัทกุคน 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบติังานยงัไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก

บคุลากรและเจา้หนา้ที่บางสว่น  ยงัขาดความรู ้ ความเขา้ใจ  ในระบบการบรกิารสมยัใหม่ที่มีเทคนิคและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

2. ขาดการจดักิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในองคก์ร และระบบการสื่อสารซึ่งกนั   และ
กนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  
โอกาส (Opportunity) 
๑. เทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุสนบัสนุนบุคลากรใหม้ีโอกาสในการพฒันาตนเองในดา้น

การศึกษา ฝึกอบรม เพิ่มพนูความรู ้
๒. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสใหบุ้คลากร แสดงความสามารถไดอ้ย่าง

เต็มที่เพื่อพฒันางาน 

3. ไดร้บัความรว่มมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 



 

อุปสรรค (Threat)  
๑. นโยบายของรฐับาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครัง้  
2. ระเบียบกฎหมายบางเรื่องยงัไม่มีความชดัเจน และไม่มีแนวทางปฏิบติัที่ถกูตอ้ง 

3. ขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณด าเนินงานยงัไม่เพียงพอ 

4.  การปรบัเปลี่ยนทศันคติและบคุลิกภาพและพฤติกรรมของบคุคลท าไดย้าก 

 

 

 

 
นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 

  เทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ ถือว่าทรพัยากรบคุคลเป็นปัจจยัที่ส  าคญัและมีคณุค่ายิ่ง  ใน
การขบัเคลื่อนการด าเนินงานขององคก์ร จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคลขึน้ ส าหรบัใชเ้ป็น
กรอบและแนวทางในการจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบคุคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รพัยากร
บคุคลใหก้ารบริหารงานบคุคลเกิดความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้สง่เสรมิบุคลากรใหม้ีศกัยภาพ จึงได้
ก าหนดนโยบายและกลยทุธด์า้นการบริหารงานบคุคล ดงันี ้

1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 

การจัดแบ่งส่วนราชการและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 

 
  เทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ เป็น เทศบาลขนาดกลาง มีการแบ่งโครงสรา้งสว่นราชการ

ออกเป็น 3 สว่นราชการ ประกอบดว้ย ส านกัปลดั กองคลงั กองช่าง มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดงันี  ้

ส านักปลัดเทศบาล 
มีหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัราชการทั่วไปของเทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ และราชการที่มิได้

ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของกองหรือสว่นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทัง้ก ากบัและเรง่รดัการปฏิบติั
ราชการของสว่นราชการในเทศบาล  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบติัราชการของเทศบาล  
ประกอบดว้ย  8  งาน  ดงันี ้ 

1) งานบรหิารทั่วไป 

2) งานงบประมาณ 

3) งานนิติการ 
4) งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5) งานการเจา้หนา้ที่ 
6) งานพฒันาสงัคม 

7) งานการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

8) งานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 



 

กองคลัง 
             ท าหนา้ที่เก่ียวกบัการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรกัษาเงิน  การตรวจเงิน  
การหกัภาษีเงินไดแ้ละการส าสง่ภาษี งานเก่ียวกบัการตดัโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั งาน
ขออนมุติัเบิกตดัปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบทรพัยส์ิน หนีส้ิน งบโครงการ เงิน
สะสม  การจดัท าบญัชีทกุประเภท  การจดัสรรเงินต่าง ๆ  งานรายไดแ้ละรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิก
จ่ายเงินงานแผนที่ภาษี  งานอ่ืน ๆ        ที่เก่ียวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย  ประกอบดว้ย  3  งาน  ดงันี ้

1) งานการเงินและบญัชี 
2) งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

3) งานทะเบียนทรพัยส์ินและพสัดุ 
 
 
 

กองช่าง 
มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการส ารวจ  ออกแบบ  การจดัท าขอ้มลู  การจดัเก็บและ

ทดสอบคณุภาพวสัด ุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสรา้งอาคารตามระเบียบกฎหมาย  
งานแผนที่  งานก่อสรา้งและซ่อมบ ารุง  การควบคมุการก่อสรา้ง  งานดา้นไฟฟ้า  งานประสานสาธารณปูโภค  
งานดา้นวิศวกรรมเครื่องจกัรกล  การรวบรวมประวติัติดตาม  ควบคมุการปฏิบติังานเครื่องจกัรกล  การ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกลและยานพาหนะ  และงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวขอ้งและที่ไดร้บัมอบหมาย  ประกอบดว้ย  4  
งาน  ดงันี ้

  1)   งานก่อสรา้ง 

  2)   งานออกแบบควบคมุอาคาร 
  3)   งานประสานสาธารณูปโภค 

เป้าประสงค ์

มอบอ านาจในการตดัสินใจไปสูผู่บ้ริหารระดบัตน้ เพื่อใหม้ีความสะดวกรวดเรว็ในการ
บรหิารงาน การบรหิารประชาชน ลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน และใหม้ีการจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีตาม
ภาระหนา้ที่ของงาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามนโยบายขององคก์รที่วางไว ้

กลยุทธ ์

1)  กระจายอ านาจไปสูผู่บ้รหิารระดบัหวัหนา้งาน ซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

2) มีการก าหนดแผนกลยทุธเ์พื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
และทิศทางที่วางไว ้

3) มีการจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีตามภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ก าหนดไว้ 



 

4) มีการบรหิารจดัการมุ่งสูเ่ปา้หมายดว้ยความมุ่งมั่น รวดเรว็ ถกูตอ้ง และมี
ประสิทธิภาพใหม้ีความคุม้ค่าและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

5) มีการติดตามประเมินผลดว้ยการประชมุเพื่อติดตามงาน รบัทราบปัญหาอปุสรรค 

2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค ์

สง่เสรมิใหม้ีการพฒันาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถ ศกัยภาพ และทกัษะการท างานที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ ์วิสยัทศัน ์และ
ยทุธศาสตรข์ององคก์ร เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามพนัธกิจขององคก์รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายรวมทัง้สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมใหก้บับุคลากรในองคก์ร 

กลยุทธ ์

1) จดัท าแผนพฒันาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัแผนอตัราก าลงั 3 ปี และภารกิจอ านาจ
หนา้ที่ของเทศบาล 

2) พฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานใหก้บั
ผูป้ฏิบติังานในทกุระดบัชัน้ตามสายงานและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

3) สง่เสรมิใหบ้คุลากรยึดมั่นในวฒันธรรมองคก์ร ปฏิบติัตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และอทุิศตนเพื่อองคก์ร 

4) ปรบัปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบติัราชการดว้ยความ
เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรบัของบคุลากรในหน่วยงาน 

5) น าหลกัสมรรถนะมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการบรหิารทรพัยากรมนษุยท์ัง้ดา้นการสรร
หา การเลื่อนขัน้เงินเดือนและการปรบัต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบติังาน การวางแผนการพฒันา
บคุลากร และการบริหารผลตอบแทน 

3. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

ส านักปลัด  มีหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัราชการทั่วไปของเทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ  และ
ราชการท่ีมิไดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของกองหรือสว่นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทัง้ก ากบัและเรง่รดั
การปฏิบติัราชการของสว่นราชการในเทศบาล  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบติัราชการของ
เทศบาล  ประกอบดว้ย  8  งาน  และมีการก าหนดอตัราต าแหน่งตามกรอบอตัราก าลงัเดิม ดงันี ้ 

ก าหนดต าแหน่ง  หวัหนา้ส านกัปลดั (นกับรหิารงานทั่วไป ระดบัตน้) จ านวน  1  อตัรา 

1. งานบรหิารทั่วไป  ก าหนดต าแหน่ง ประกอบดว้ย 

- เจา้พนกังานธุรการ ปง.  จ านวน 1 อตัรา  
- ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ  จ านวน 2 อตัรา 

- พนกังานขบัรถยนต ์(ทั่วไป)  จ านวน 1 อตัรา 

- คนงานทั่วไป (ทั่วไป)      จ านวน 6 อตัรา 



 

 2. งานการเจา้หนา้ที่ 
- นกัทรพัยากรบคุคล ชก.  จ านวน 1 อตัรา 

3. งานนโยบายและแผน ก าหนดต าแหน่ง  
     - นกัวิเคราะหน์โยบายฯ ชก. จ านวน 1 อตัรา 

4.  งานนิติการ 
      - นิตกร ชก.  จ านวน 1 อตัรา 

5.  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

    - นกัปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปก. จ านวน 1 
อตัรา 

    - คนงานประจ ารถบรรทกุน า้  จ านวน  1  อตัรา 

6.  งานพฒันาสงัคม 

    - นกัพฒันาชมุชน ชก. จ านวน 1 อตัรา 

7.  งานสาธารณสขุ 

    - นกัวิชาการสาธารณสขุ ปก. จ านวน 1 อตัรา 

    -  คนงานประจ ารถบรรทกุเก็บขยะ  จ านวน 1 อตัรา 

8.  งานการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ก าหนดต าแหน่ง ประกอบดว้ย 

- นกัวิชาการศกึษา ปก  จ านวน  1  อตัรา 

- ครู    จ านวน  1  อตัรา 

- ผูด้แูลเด็ก (ทั่วไป)   จ านวน  3  อตัรา 

 
กองคลัง  ท าหนา้ที่เก่ียวกบัการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรกัษาเงิน  การตรวจ

เงิน   
การหกัภาษีเงินไดแ้ละการส าสง่ภาษี งานเก่ียวกบัการตดัโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั งาน
ขออนมุติัเบิกตดัปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย  การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบทรพัยส์ิน หนีส้ิน งบโครงการ 
เงินสะสม  การจดัท าบญัชีทุกประเภท  การจดัสรรเงินต่าง ๆ  งานรายไดแ้ละรายจ่ายต่าง ๆ การควบคมุ การเบิก
จ่ายเงินงานแผนที่ภาษี  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย  ประกอบดว้ย  4  งาน และมีการก าหนด
อตัราต าแหน่งตามกรอบอตัราก าลงัดงันี ้
 
 
 
 

ก าหนดต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั (นกับรหิารงานการคลงั ระดบัตน้) จ านวน  1  อตัรา 



 

1.  งานการเงิน  ก าหนดต าแหน่ง ดงันี ้
     - นกัวิชาการเงินและบญัชี ชก.   จ านวน 1 อตัรา 

     - พนกังานจา้งทั่วไป     จ านวน 1 อตัรา 

3.  งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

     - นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้ชก.  จ านวน  1 อตัรา 

      -  ผุ้ ู ช่วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้(ภารกิจ) จ านวน 1 อตัรา 

     - คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   จ านวน 1 อตัรา  

4.  งานทะเบียนทรพัยส์ินและพสัด ุ

                          - เจา้พนกังานพสัด ุปง   จ านวน 1 อตัรา 

 

กองช่าง  มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการส ารวจ  ออกแบบ การจดัท าขอ้มลู  การ
จดัเก็บและทดสอบคณุภาพวสัด ุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสรา้งอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนที่ งานก่อสรา้งและซ่อมบ ารุง การควบคมุการก่อสรา้ง งานดา้นไฟฟ้า  งานประสาน
สาธารณปูโภค        งานดา้นวิศวกรรมเครื่องจกัรกล การรวบรวมประวติัติดตาม ควบคมุการปฏิบติังาน
เครื่องจกัรกล การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกลและยานพาหนะ  และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งและที่ไดร้บัมอบหมาย  
ประกอบดว้ย  4  งาน และมีการก าหนดอตัราต าแหน่งตามกรอบอตัราก าลงัเดิม ดงันี ้ 

ก าหนดต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง ระดบัตน้)  จ านวน  1  อตัรา 

  1.   งานก่อสรา้ง 

                          - นายช่างโยธา ปง      จ านวน  1 อตัรา 

              - พนกังานจา้งทั่วไป     จ านวน  1  อตัรา  
  2.  งานออกแบบควบคมุอาคาร 
  3.  งานประสานสาธารณูปโภค 

       - นกัจดัการงานช่าง ขก.  จ านวน  1  อตัรา 

       -  ลกูจา้งประจ า   จ านวน  2  อตัรา 

       -  พนกังานจา้งทั่วไป   จ านวน  3  อตัรา 
 

เป้าประสงค ์

วางแผน สนบัสนนุและสง่เสรมิใหม้ีโครงสรา้ง ระบบงาน การจดักรอบอตัราก าลงั และ
การบริหารอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจขององคก์รและเพียงพอ มีความคลอ่งตวัต่อการขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทกุหน่วยงานในองคก์ร รวมทัง้มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกบัผลตอบแทน
และการก าหนดสมรรถนะและลกัษณะที่พงึประสงคข์องพนกังานที่องคก์รคาดหวงั 

กลยุทธ ์



 

1) ทบทวนและปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร ระบบงาน และกรอบอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้ง
กบัภารกิจงาน 

2) การบริหารก าลงัคมใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นตามพันธกิจขององคก์ร 
3) การพฒันาผลิตภาพและความคุม้ค่าของก าลงัคน 

4) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบรหิารก าลงัคน 

 
 
 
 
 

4. นโยบายด้านสวัสดิการและความสัมพันธใ์นองคก์ร 

เป้าประสงค ์

สง่เสรมิความมั่นคง ขวญัก าลงัใจ คณุภาพชีวิตที่ดี ความผาสกุและพงึพอใจให้
ผูป้ฏิบติังานเพื่อรกัษาคนดี คนเก่งไวก้บัองคก์ร โดยการสง่เสรมิความกา้วหนา้ของผูป้ฏิบติังานที่มีผลงานและ
สมรรถนะใน    ทกุโอกาส สรา้งช่องทางการสื่อสาร ใหส้ิ่งจงูใจ ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ จดัสวสัดิการ 
ความปลอดภยั           อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้มในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด          และสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูบ้รหิารและ
พนกังานทกุระดบั 

กลยุทธ ์

1. ปรบัปรุงระบบแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 

2. ปรบัปรุงสภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3. ยกย่องพนกังานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคณุประโยชนใ์นองคก์ร 
4. ปรบัปรุงระบบสวสัดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

5. ปรบัปรุงช่องทางการสื่อสารดา้นการบริหารงานบคุคล 

5.  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคค์วามรู้ 

     เป้าประสงค ์

การสง่เสรมิใหม้ีการพฒันาระบบการจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะน ามาใช ้
หรือถ่ายทอดกนัไดภ้ายในองคก์ร อนัจะเกิดประโยชนต่์อการปฏิบติังาน ความรูท้ี่ไดร้บัการจดัการอย่างเป็น
ระบบนี ้   จะคงอยู่เป็นความรูข้ององคก์รตลอดไป 

กลยุทธ ์

1. สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจใหก้บับคุลากรเก่ียวกบักระบวนการและคณุค่าของการ
จดัการความรู ้



 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุนวฒันธรรมขององคก์รที่เอือ้ต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้
ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

3. สง่เสรมิใหม้ีการพฒันาระบบจดัการความรู ้เพื่อใหบ้คุลากรสามารถเขา้ถึงองค์
ความรูต่้างๆ ขององคก์รและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

   

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันาบุคลากร 

 
1. วัตถุประสงคก์ารพัฒนา 

 1. เพื่อเป็นการพฒันาและเพิ่มพนูความรู ้ทกัษะ ทศันคติที่ดี คณุธรรม จรยิธรรมของบุคลากร
เทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุในการปฏิบติังานราชการและบรกิารประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการพฒันาบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ 

  3. เพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารใชเ้ป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพฒันาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลดอนตาลผาสกุ 

 
2.  เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บคุลากรในสงักดัเทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ อนัประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร สมาชิกสภา พนกังาน
เทศบาล พนกังานครู ลกูจา้งประจ าและพนกังานจา้งทุกคนไดร้บัการพฒันา เพิ่มพนูความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะ คณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบติังานอย่างนอ้ยดา้นละ 1 ครัง้ต่อคนต่อปี 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

บคุลากรในสงักดัเทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุทกุคนที่ไดเ้ขา้รบัการพฒันา การเพิ่มพนูความรู ้
ทกัษะ คณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบติังาน สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัมาใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบติังาน        
เพื่อบรกิารประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 



 

 การศึกษาวิเคราะหถ์ึงความจ าเป็นที่จะตอ้งพฒันาพนกังานสว่นต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทัง้ในดา้นตวั
บคุคลและตามต าแหน่งที่ไดก้ าหนดไวใ้นสว่นราชการตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ตลอดจนความจ าเป็นในการ
พฒันาดา้นความรูค้วามสามารถทั่วไปในการปฏิบติังาน  ดา้นความรู ้(Knowledge) และทกัษะ (Skill) เฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง ดา้นการบรหิารและดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 

 ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อเพิ่มพนูความรู ้ทกัษะ ทศันคติที่ดีตลอดจน
คณุธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ราชการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพฒันา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานัน้ ตอ้งท าการพฒันาในเรื่องที่จ  าเป็น 5 ดา้น ดงัต่อไปนี ้

1. ดา้นความรูท้ั่วไปในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคญัของรฐับาล สถานที่ โครงสรา้งของงาน  นโยบายต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ไดแ้ก่ ความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบติังานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพดี์ด งานดา้นช่าง เป็นตน้ 

3. ดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ รายละเอียดเก่ียวกบัการบรหิารงานและการบรกิารประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจงูใจ การประสานงาน เป็นตน้ 

4. ดา้นคณุสมบติัสว่นตวั ไดแ้ก่ การช่วยสรา้งเสรมิบุคลิกลกัษณะที่ดี ที่สามารถปฏิบติังานรว่มกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มนษุยสมัพนัธใ์นการท างาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย การ
เสรมิสรา้งสขุภาพอนามยั เป็นตน้ 

5. ดา้นศีลธรรม คณุธรรมและจรยิธรรม ไดแ้ก่ การพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จรยิธรรมในการปฏิบติังาน การพฒันาคณุภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและความสขุใน
การท างาน 

 
ส่วนที ่ 2 

แผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 
.................................................... 

 
วิสัยทัศน ์

 “บคุลากรเทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุมีความเป็นมืออาชีพในการใหบ้รกิารประชาชน” 
 

พันธกิจ 

1. พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน 

2. สง่เสรมิการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน เนน้การพฒันาตนเองและเสรมิสรา้งองคก์รใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู ้



 

3. เสรมิสรา้งค่านิยม วฒันธรรมองคก์รและพฤติกรรมที่พงึประสงค  ์

 
 

นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 

  1.  การสรา้งการตระหนกัถึงคณุธรรม จรยิธรรม ในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองสูค่วามเป็นเลิศ 

  2.  การพฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฏิบติังาน 

  3.  พฒันาบคุลากรใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

  4.  พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้
  5.  การพฒันาระบบบริหารทรพัยากรบคุคลใหม้ีประสิทธิภาพ 

  6.  การสง่เสรมิคณุภาพชีวิตขา้ราชการ 
  7.  การสรรหา บรรจ ุแต่งตัง้ บคุลากรใหเ้หมาะสมกบัหลกัสมรรถนะ 

  8.  การพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบรหิารทรพัยากร
บคุคล 

  9.  การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นเศรษฐกิจฐานรากและการจดัการสิ่งแวดลอ้ม  อย่างเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง 
 10.  การสรา้งความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

11. การวางแผนอตัราก าลงัและปรบัอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

12. การพฒันาระบบสรา้งแรงจงูใจเพื่อรกัษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสงูไว ้

13. ก าหนดระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัแนวทางในการด าเนินงานใหช้ดัเจน 

14. บรูณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการท างานขององคก์รโดยเนน้การท างานเป็นทีม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  เทศบาลต าบลดอนตาลผาสกุ ไดจ้ดัท ากลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลตามกรอบ
มาตรฐานความส าเรจ็ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที่ ส  านกังาน ก.พ.ก าหนดไว ้ซึ่ง
กรอบมาตรฐานประกอบดว้ย 



 

  มิติที่ 1  ความสอดคลอ้งเชิงยทุธศาสตร ์ 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

  มิติที่ 4  ความพรอ้มรบัผิดชอบดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

  มิติที่ 5  คณุภาพชีวิตและความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 

 
  มิติที ่1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์  หมายถึง การที่สว่นราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริการทรพัยากรบคุคลดงัต่อไปนี ้
   (ก)  สว่นราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ซึ่งมีความสอดคลอ้งและสนบัสนนุใหส้ว่นราชการบรรลพุนัธกิจ เปา้หมาย และวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้ 
   (ข)  สว่นราชการมีการวางแผนและบรหิารก าลงัคนทัง้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ 
กลา่วคือ “ก าลงัคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลภุารกิจและความจ าเป็นของสว่น
ราชการทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต มีการวิเคราะหส์ภาพก าลงั (Workforce Analysis)  สามารถระบชุ่องว่างดา้น
ความตอ้งการก าลงัคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดงักล่าว 

   (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลเพื่อดงึดดูใหไ้ดม้า พฒันาและรกัษาไวซ้ึ่งกลุม่ขา้ราชการ และผูป้ฏิบติังานที่มีทกัษะหรือ
สมรรถนะสงู  ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขนัของสว่นราชการ (Talent Management) 

   (ง)   สว่นราชการมีแผนการสรา้งและแผนการพฒันาผูบ้ริหารทกุระดบั รวมทัง้มีแผน
สรา้งความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนีย้งัรวมถึงการท่ีผูน้  าปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสรา้ง
แรงบนัดาลใจใหก้บัขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานและพฤติกรรมในการท างาน 

 
  มิติที ่2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลของสว่นราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

(1)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลของสว่นราชการ เช่น 

 การสรรหาคดัเลือก การบรรจแุต่งตัง้ การพฒันาการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง การโยกยา้ย  และกิจกรรมดา้น 

การบริหารทรพัยากรบคุคลอื่นๆ มีความถกูตอ้งและทนัเวลา  (Accuracy and Timeliness) 
(2)  สว่นราชการมีระบบฐานขอ้มลูดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลที่มีความถกูตอ้ง  

เที่ยงตรง ทนัสมยั และน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและการบริหารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการไดจ้รงิ 

   (ค)  สดัสว่นค่าใชจ้่ายส าหรบักิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ต่อ
งบประมาณรายจ่ายของสว่นราชการ มีความเหมาะสม และสะทอ้นผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 

ตลอดจนความคุม้ค่า (Value for Money) 



 

   (ง)  มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นกิจกรรมและกระบวนการ
บรหิารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการ เพื่อปรบัปรุงการบรหิารและการบรกิาร (HR Automation) 
 

  มิติที ่3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ของสว่นราชการ ก่อใหเ้กิดผลดงัต่อไปนี ้

(1) การรกัษาไวซ้ึ่งขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลเุป้าหมาย 

พนัธกิจของสว่นราชการ ( Retention) 
(2) ความพงึพอใจของขา้ราชการและบคุลากร ผูป้ฏิบติังาน ต่อนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดา้นการบริหารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการ 
   (ค)  การสนบัสนนุใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละการพฒันาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้สง่เสรมิใหม้ี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารและความรู ้(Development and Knowledge Management) เพื่อพฒันาขา้ราชการ
และผูป้ฏิบติังานใหม้ีทกัษะและสมรรถนะที่จ  าเป็นส าหรบัการบรรลภุารกิจและเปา้หมายของสว่นราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนน้ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุม้ค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จดัล าดบัผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนไดอ้ย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้
ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบติังานส่วนบุคคลและผลงาน
ของทีมงานกบัความส าเรจ็หรือผลงานของสว่นราชการ 

 

  มิติที ่4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   หมายถึง  การท่ีสว่นราชการจะตอ้ง 
   (ก)  รบัผิดชอบต่อการตดัสินใจและผลของการตดัสินใจดา้นการบรหิารทรพัยากร
บคุคล ตลอดจนการด าเนินการดา้นวินยั  โดยค านึงถึงหลกัความสามารถและผลงานหลกัคณุธรรม  หลกันิติ
ธรรม และหลกัสิทธิมนษุยชน 

   (ข)  มีความโปรง่ใสในทกุกระบวนการของการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

   ทัง้นี ้จะตอ้งก าหนดใหค้วามพรอ้มรบัผิดดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลแทรกอยู่ 
ในทกุกิจกรรมดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของสว่นราชการ  

  มิติที ่5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

   หมายถึง การที่สว่นราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่
การพฒันาคณุภาพชีวิตของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั ดงันี ้  

   (ก)   ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเขา้มาใชใ้นการบรหิารราชการ



 

และการใหบ้รกิารแก่ประชาชน ซึ่งจะสง่เสรมิใหข้า้ราชการและผูป้ฏิบติังานไดใ้ชศ้กัยภาพอย่างเต็มที่  โดยไม่
สญูเสียรูปแบบการใชช้ีวิตสว่นตวั 

   (ข)  มีการจดัสวสัดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวสัดิการ 
ภาคบงัคบัตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพของสว่นราชการ 
   (ค)  มีการสง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างฝ่ายบรหิารของสว่นราชการกบั
ขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน และในระหว่างขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานดว้ยตนเอง 
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบรหิารทรพัยากรบคุคลทัง้ 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยท าใหส้ว่นราชการใชใ้นการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานดา้น
การบริหารทรพัยากรบคุคลสอดคลอ้งมิติในการประเมินดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด 

 

ส่วนที ่ 3 

แผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล  ของเทศบาลดอนตาล 

 
แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที ่1 

ความ
สอดคล้อง

เชิง 
ยุทธศาสตร ์

 

1.  ปรบัปรุงโครงสรา้ง
และอตัราก าลงัให้
เหมาะสม กบัภารกิจ 

2. จดัท าแผนผงัเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ใหก้บั
พนกังาน 

1. จ านวนครัง้ในการ
ปรบัแผนอตัราก าลงั 
2.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การจดัท าแผนผงั
เสน้ทางความกา้วหนา้
ใหก้บัพนกังาน 

1 การจดัท าคู่มือเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ใหก้บั
พนกังาน 

2. โครงการให้
ทนุการศกึษาแก่พนกังาน 

 

ส านกัปลดั ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติที ่2 

ประสิทธิภา
พของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใชใ้น
การปฏิบตัิงาน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ 

2.   มีการพฒันาความรู ้
ดา้น IT ของบคุลากร 
อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 

3.   น าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อลดปรมิาณการใช้
วสัดคุรุภณัฑ ์

 

1.  จ านวนกจิกรรมดา้น
การบรหิารงานบคุลากร
ที่ใชเ้ทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูและ
ใหบ้รกิาร 
2.  รอ้ยละของบคุลากรท่ี
ไดร้บัอบรมหรือพฒันา
ความรูด้า้นเทคโนโลย ี

3.  ปรมิาณการใชว้สัดุ
ครุภณัฑล์ดลง 

1.  แผนงานส่งบคุลากร 
เขา้รบัการอบรมพฒันา
ความรูด้า้น IT จาก
หน่วยงานภายนอก 

2. แผนงานการจดัท า
บนัทึกทะเบียนประวตั ิ

ดว้ยคอมพิวเตอร ์
3. แผนงานการเผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสารทางเว็บไซด ์

 

ส านกัปลดั ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มติที ่3 

ประสิทธิผล
1. มีระบบการประเมินผล
งานท่ีเที่ยงตรง เชื่อถือได ้

1. ระดบัความพึงพอใจ
ของบคุลากรที่มีต่อ

1.  แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของ

ส านกัปลดั ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ



 

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

(ประเด็น
ยทุธศาสตร ์

ที่ 1) 

2.  มีการตดิตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน อยา่งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

3.  ยึดประชาชนเป็นศนูย ์
กลางในการท างาน และ
บรกิาร 

ระบบการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน 

2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มตี่อผล
การปฏิบตัิงานของ
หน่วยงาน 

  

บคุลากรท่ีมีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

2. แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 

 

ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น 

ยทุธศาสตร ์
ที่ 2) 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บคุลากรเขา้รบัการ
พฒันาความรู ้ ทกัษะ 
อย่างสม ่าเสมอ 

2. มีการเผยแพร ่และ
ประชาสมัพนัธอ์งค์
ความรูใ้หก้บับคุลากร 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องคค์วามรูใ้หเ้ป็นระบบ
และหมวดหมู ่
4. มีการจดัท า
แผนพฒันาบคุลากร  

1.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การเผยแพรอ่งคค์วามรู ้
2.  จ านวนองคค์วามรูท้ี่
ไดร้บัการรวบรวม 

3.  รอ้ยละของบคุลากรท่ี
มีการจดัท าแผนพฒันา
บคุลากร 
   

1.  โครงการอบรมสมัมนา
ผูบ้รหิาร สมาชิกสภาฯ 
พนกังานส่วนต าบล และ
พนกังานจา้ง 
2.  แผนงานการเผยแพร่
องคค์วามรูใ้นองคก์ร 
3. แผนงานการจดัเก็บ
รวบรวมความรูใ้นองคก์ร 
4.  แผนงานการจดัท า
แผน 

พฒันาบคุลากร 

ส านกัปลดั ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

 
 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที ่4 

ความพร้อม
รับผิดด้าน

การ
บริหารงาน
บุคคล 

1.  ส่งเสรมิใหบ้คุลากร
ทกุระดบั ยึดระบบ
คณุธรรมเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 

2. จดัท าโครงการส่งเสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรมใหก้บั
พนกังาน 

2. มีการเผยแพร ่ขอ้มลู
ข่าวสารดา้นการ
บรหิารงาน บคุคลอย่าง
สม ่าเสมอ 

 

1.มีการประกาศ
หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจ
หรือการใชด้ลุพินิจของ
ผูบ้รหิารหน่วยงานใน
เรื่องการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล 

2.  มีการจดัเก็บ
หลกัฐานหรือรายงาน
เก่ียวกบัดา้นการ
บรหิารงานบคุคลไวเ้พื่อ
การตรวจสอบ 

3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมดา้นคณุธรรม
จรยิธรรม 

4.  จ านวนเรื่องรอ้งเรียน

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลกัฐานการตดัสินใจหรือ
การใชด้ลุพินิจและ
รายงานเก่ียวกบัดา้นการ 
บรหิารงานบคุคล 

2.โครงการอบรมคณุธรรม
จรยิธรรมของบคุลากรใน
สงักดั 

 

ส านกัปลดั ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 



 

เก่ียวกบัความไม่โปรง่ใส
ดา้นการบรหิารงาน
บคุคล 

 
มิติที ่5 

คุณภาพ
ชีวิตและ

ความสมดุล
ระหว่าง 

ชีวิตกับการ
ท างาน 

 
(ประเด็น
ยทุธศาสตร ์

ที่ 1) 

1.  ใหพ้นกังานน าหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชใ้นการ
ท างานและใน
ชีวิตประจ าวนั 

2. จดัสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน และสวสัดิการ
ใหก้บับคุลากรเพื่อเป็น
แรงจงูใจในการท างาน 

 

1.  จ านวนสวสัดกิาร
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก าหนด 

2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบคุลากรต่อการจดั
สวสัดิการ 

1.  โครงการพฒันา
คณุภาพชวีิต 

2.  แผนงานส ารวจความ
พึงพอใจของบคุลากรต่อ
การจดัสวสัดิการ 
3. โครงการส่งเสรมิ 

สนบัสนนุเพื่อด าเนินการ
ตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานการ
เจา้หนา้ที่ 
ส านกั

ปลดัเทศบาล 

ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยทุธศาสตร ์

ที่ 2) 

1.  พฒันา/ปรบัเปล่ียน 

ทศันคติบคุลากรใหม้ ี

วิสยัทศั และเขา้ใจใน
ระบบบรหิารราชการยคุ
ใหม ่

2.  จดัประชมุเพื่อการรบั
ฟังความคิดเห็นของ
ขา้ราชการในทกุระดบั
สม ่าเสมอ 

1. ระดบัความส าเรจ็ของ
การท างานแบบมีส่วน
รว่ม   งานบรรลผุลตาม
เป้าหมาย  ท างานมี
ความสขุ 
2. จ านวนครัง้ในการ
ประชมุ 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตามเป้าหมาย 

2.  แผนงานการประชมุ
เพื่อรบัฟังความคิดเห็น
ระหว่างผูบ้รหิารและ 
พนกังาน 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 



 

 
 

 
 
 


