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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็น
ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และ
พันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เทศบาลเมือง   
ทับกวาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเมืองทับกวางขึ้น โดยได้
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่  

1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และ
สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือให้ เทศบาลเมืองทับกวาง มีแผนกลยุทธ์การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่ วมในการกำหนดแนวทางและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เทศบาลเมืองทับกวาง จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำ 
เพ่ือเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”  

 
คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM 

เทศบาลเมืองทับกวาง
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นโยบาย “ผู้บริหารเทศบาล” (นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง) 
• นโยบายทางการเมืองการบริหาร 

นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน  โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรภาคเอกชนและ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน 

1. พัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักการรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติ
ภายในหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรและเทศบาลเมืองทับกวางเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร
กิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจ
สำคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริม
ให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการเพ่ือทำหน้าที่ท้ังในการร่วมบริหารจัดการ
และร่วมติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล 

3. จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งในและตรวจสอบได้โดยจะให้
ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกชุมชนโดยการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้อง
กับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที่ 

• นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความ

ปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความ
เจริญเติบโตของเมือง 

2. ปรับปรุงระบบการระบายน้ำเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำให้ดี
ยิ่งขึ้น 

3. พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้านตลอดถึงที่
สาธารณะอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

4. พัฒนา ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกชุมชน เพ่ือให้
การบริการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชน
ได้รับทราบทั่วถึง 

5. ดำเนินการปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวเมืองอย่าง
เหมาะสมรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

บทท่ี 1 
บททั่วไป 
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• นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์

ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการ
ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนได้แก่คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานเป็นเครือข่าย 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยการ
สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจและดูแลสวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือ
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 

3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลเมืองทับกวาง ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภา ทั้งในด้าน
ของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ  เชื่อมโยงระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน  และเทศบาลใช้หลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม บทบาทและการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ทั้งนี้มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4. จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบครุมทุกพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุอาชญากรรม 

5. พัฒนาศักยภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ทั้งนี้
เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไป 

6. จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาล
และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงท ี

7. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการให้ได้การดูแลอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถ
พ่ึงตนเองได ้

• นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูก

วิธี  เพ่ือลดปัญหาสภาวะโลกร้อน  สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้เด็กและเยาวชนรู้วิธีการช่วยประหยัดพลังงาน และใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะ
โลกร้อน 
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• นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นปัจจุบันตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง โดยการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของ

ประชาชนในชุมชนในการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและชุมชน อีกท้ังยังเป็นการสร้างความ
อบอุ่น และสร้างรั้วเพ่ือป้องกันภัยให้กับครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองทับกวาง  
• วิสัยทัศน์ 

              “ทับกวางน่าอยู่  เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมก้าวไกล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
     “Be livable TubKwang , progress economic , develop society and step into ASEAN” 

• พันธกิจ 

 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง  จึงกำหนดพันธกิจหลักการพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวาง
แนวทางพันธกิจ หลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งจัดระเบียบ
ด้านจราจร การคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการ

บริหารการจัดการที่ดี 

• เป้าประสงค์ 
1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 
2. ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาดปลอดมลพิษ มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจเพียงพอสำหรับประชาชน 
3. จัดการด้านผังเมืองและการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ 
4. ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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5. เยาวชน ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. การจัดเก็บ การคัดแยก และกำจัดขยะได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
7. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
8. อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่สืบไป 
9. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบ

วงจรทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรค 
10. สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
13. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

• ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทับกวาง 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง จึงกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธการพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

1.1  พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา 
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจร 

2.  ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาดปลอด
มลพิษ มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจเพียงพอสำหรับประชาชน 

2.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สถานที่
ท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

3.  จัดการด้านผังเมืองและการจราจรให้ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ 

3.1  วางผังเมืองและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการวางผังเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

1.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนชมุชนให้เข้มแข็ง 
1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
1.4  พัฒนาสถานธนานุบาล 
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2.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนสนิค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน 
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่
สืบไป 

1.1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทองจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ 

2. สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อน
ประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

2.1  สนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.2  พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาด้านสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เยาวชน ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.1  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบ
วงจรทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล
และการป้องกันโรค 

2.1  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยาการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
2.2  ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.3  ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1 . ประชาชนมีความปลอดภั ย ในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

1.1  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2. บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะในการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 
2.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่
และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.3  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
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2.4  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านต่างๆ 
3.2  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน

ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่ งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
       มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
       มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  
 
        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้องค์กร บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 
“กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วน
ราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง        
ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ทำงาน 
 
        มิ ติ ที่  2  ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ข อ งก ร ะบ ว น ก า รบ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก รบุ ค ค ล                   
(HR Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ    
ส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

บทท่ี 2 
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
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      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร             
(HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   

    4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 
         มิติที่  3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือ
พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและ
เป้าหมายของส่วนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความ
แตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

        มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่       
ส่วนราชการจะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม   
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง
กำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
    

        มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง 
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร
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ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  
     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้
กำลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยทำให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีใน
ระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติ
การประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ 
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เทศบาลเมืองทับกวาง ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
1. ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วย  

(1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
(2) การจัดประชุม/สัมมนาก่อนเริ่มกระบวนการ  

2. ขั้นดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
(1) จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผน 

กลยุทธ์ ตามแนวทาง HR Scorecard  
(2) การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(3) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(4) กำหนดเป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลการปฏิ บัติ งานของแต่ละ

เป้าประสงค์  
(5) จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนงาน/

โครงการรองรับ  
3. ขั้นนำแผนไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย  

(1) ติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  
(2) ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 

 สำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เทศบาลเมืองทับกวางได้ดำเนินการในขั้นตอนหลักขั้นตอนที่ 1 
และ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย 7 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้น ตอนและวิธีการ
ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล จำเป็นต้องกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานที่ชัดเจน และเงื่อนไขความสำเร็จประการ
หนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างการมีส่วนร่วมและการผลักดันจากผู้บริหาร ซึ่งเทศบาลเมืองทับกวางได้
มีคำสั่ง ที่ 512/2560 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 เพ่ือ
ทบทวนผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับเดิม และจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (สระบุรี นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561 – 2564)   และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ปี พ.ศ. 2560-2564 โดยคณะทำงานประกอบด้วย

บทท่ี 3 
ขั้นตอนจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
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คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  เทศบาลเมืองทับกวาง 
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ขั้นตอนที่ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลตาม แนวทาง HR Scorecard  

เทศบาลเมืองทับกวางได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานจัดแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการ
ประชุมเพ่ือ จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
ตามแนวทาง HR Scorecard  
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร ได้มีการประเมินสถานภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)    
โดยการวิเคราะห์ปัจจัย ภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะห์ความคาดหวัง
ของผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนำมาวิเคราะห์ทิศทาง ความ
คาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในอีก 1-3 ปีข้างหน้า โดยแบ่งกลุ่มประเมินสถานภาพด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละมิติ ตามข้อคำถามเพ่ือการวิเคราะห์  4 ข้อ ตามแนวทาง HR 
Scorecard ที่กำหนด ดังนี้  

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ เทศบาลเมือง    
ทับกวางต้องการให้เกิดข้ึน ในอนาคต  

2. จุดแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่ และต้องการรักษาไว้ต่อไป
หรือมุ่งเน้น ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เชิงภารกิจของเทศบาลเมืองทับกวาง  

3. สิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายสูงสุด ที่คาดหวัง 

4. สิ่งที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรดำเนินการแต่ยังไม่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา หรือสิ่งที่
คาดหวังให้ งานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
ขั้นตอนที่ 4 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน (สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
(พ.ศ.2561 – 2564)   และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ปี พ.ศ. 2560-2564 
ตลอดจนทิศทาง นโยบาย ความคาดหวังของผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการประเมิน 
สถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องต่างๆ นำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและ
สนับสนุนการบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยได้จัดลำดับความสำคัญ
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) ระหว่างระดับ
ความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของ เทศบาลเมืองทับกวางกับสถานภาพปัจจุบัน
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งผลการ วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทำให้ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
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การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 รวมทั้งสิ้น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงานเพ่ือ
รองรับการ เปลี่ยนแปลง  

2. พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง "คนเก่ง คนดี มีจิต
สาธารณะ" เข้าสู่ เทศบาลเมืองทับกวาง  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ  

4. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  

5. การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวางหลักธรรมาภิบาล  
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  
 

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดของแต่ละ
เป้าประสงค์  

การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใช้การวิเคราะห์ปัจจัย
ความสำเร็จ (Critical Success Factors) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
แรงเสริม-แรงต้าน (Force Field Analysis) จากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และเลือก
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่มีความสำคัญต่อการบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน นำมา
กำหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 12 เป้าประสงค์ และได้
จัดทำตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ รวมทั่งสิ้น 16 ตัวชี้วัด ดังนี้  

 
ประเด็นยุธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

พัฒนาระบบและบริหาร 
จัดการทรัพยากรบุคคล 
ให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กั บ ภ า ร กิ จ ง า น เ พ่ื อ
รองรับ การเปลี่ยนแปลง 

1. เพ่ือให้มีการวางแผนและ
บริหาร กำลังคนให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับ ภารกิจทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
ดำเนินการบริหารกำลังคนเพ่ือทดแทน
การ สูญ เสีย อัตราการเกษียณอายุ
ราชการ 

2. สนับสนุนให้มีแผนกลยุทธ์
การ บริหารทรัพยากรบุคคลที่
ส อด คล้ อ งกั บ  ยุ ท ธศ าสต ร์
เทศบาลเมืองทับกวาง 

2. ระดับความสำเร็จของการทบทวน
แผน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   
(HR Scorecard) เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง       
ทับกวาง 
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ประเด็นยุธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
พัฒนาระบบการสรรหา 
และเลื อกสรรเพ่ื อให้  
ได้ ม าและรักษาไว้ซึ่ ง 
"ค น  เก่ ง  ค น ดี  มี จิ ต
ส า ธ า ร ณ ะ "  เ ข้ า สู่
เทศบาลเมืองทับกวาง 

3. เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง "คน เก่ง คนดี 
มี จิ ต ส าธ ารณ ะ "ให้ ได้ ม าซึ่ ง
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

1. ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำ 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career path) 

4. เพ่ือสร้างความต่อเนื่องใน
การ บริหารราชการอย่างเป็น
ระบบ 

3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
สร้ างความต่ อ เนื่ อ งในการบริห าร
ราชการ (Succession Plan) 

5. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการ 
บุคลากรและพัฒนากำลังคน
คุณภาพ 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ 
ดีเด่น 2 รอบติดต่อกันได้รับการพัฒนา 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือยกระดับ 
การบริหารทรัพยากร 
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
การ บริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความ เหมาะสม และสะท้อน
ผลิตภาพ (Productivity) บุคคล 

1. ร้อยละของบุคลากรด้านสารสนเทศ 
ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น าค ว าม รู้  ทั ก ษ ะ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และสมรรถนะที่
จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้งต่อปี 

พัฒนาระบบบริหารผล 
การป ฏิ บั ติ งาน  แล ะ 
ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า 
บุคลากรให้พร้อมรับการ 
เปลี่ยนแปล 

7. เพ่ือให้มีการนำระบบบริหาร
ผลการ ปฏิบัติงานไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบ บริหารผลการปฏิบัติราชการด้วย
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
เมืองทับกวาง 

การส่งเสริมการบริหาร 
ทรัพยากรบุ คคลของ 
เทศบาลเมืองทับกวาง
ตามหลัก ธรรมาภิบาล 

9. เพ่ือให้มีกระบวนการบริหาร
ท รั พ ย าก รบุ ค ค ล ที่ มี ค ว าม
โปร่งใสและ เป็นธรรม 

1 . ร้ อ ย ล ะ ค ว าม ส ำ เร็ จ ข อ ง ก า ร
ดำเนินการ เปิดเผยขั้นตอน วิธีการสรร
หา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมิน
บุ ค ล าก รก รม  ป ศุ สั ต ว์ ต าม ห ลั ก       
ธรรมาภิบาล 

1 0 . เ พ่ื อ ให้ มี ร ะ บ บ ก า ร
รับผิดชอบต่อ การตัดสินใจและ
ผลของการตัดสินใจ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ร้อยละของข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ 
ได้รับการเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อย่าง เป็นธรรม 

1 1 . เ พ่ื อ ให้ มี ก า ร ป ลู ก ฝั ง
จิ ต ส ำ นึ ก ด้ า น  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมให้กับบุคลากร อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีกิจกรรม 
ให้คุณและลงโทษบุคลากรอย่าง 
เหมาะสม 

3. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ 
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
4. จำนวนกิจกรรมให้คุณและลงโทษ 
บุคลากรอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
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ประเด็นยุธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และความสมดุลระหว่าง 
ชีวิตกับการทำงาน 

12. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
คุณ ภ าพ  ชี วิ ต ของบุ คล าก ร
เทศบาลเมืองทับกวางให้มีความ 
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ใน หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการตาม
แผนกล ยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
เทศบาลเมืองทับกวางได้นำเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 12 เป้าประสงค์ไป

เปรียบเทียบกับกรอบ มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ที่ประกอบด้วย  
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)  
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)  
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)  
มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work Life) 
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ขั้นตอนที่ 6 กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
คณะทำงานจัดทำร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 15 ตัวชี้วัด เทศบาลเมืองทับกวางกำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ที ่ มิต ิ
เป้า 

ประสงค ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีที่ดำเนินการ 

2561 2562 2563 
1 1 1 จัดทำแผนอัตรากำลังและบริหารกำลังคนเทศบาล

เมืองทับกวาง 
   

2 1 2 จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาล
เมืองทับกวาง 

   

3 1 3 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 

   

4 1 5 การพัฒนาบุคลากรกำลังคนคุณภาพ เทศบาลเมือง 
ทับกวาง 

   

5 2 6 การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
บุคลากร เทศบาลเมืองทับกวาง  
   

   

6 3 8 
 

แผนงานการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

7 4 9 การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และข้อมูลการสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้ง 

   

8 4 11 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาล
เทศบาลเมืองทับกวาง 

   

9 4 11 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง    
10 5 12 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย

กิจกรรม 5 ส 
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ขั้นตอนที่ 7 การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ  
การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ เป็นการเผยแพร่ สื่อสาร 

ถ่ายทอดให้กับ ผู้รับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความรู้ ความเข้าใจ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตาม
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เทศบาลเมืองทับกวางได้มอบหมาย ผู้รับผิดชอบทุก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลรายละเอียดตามแผนปฏิบัติ
การ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ขั้นตอนที่ 8 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
การติดตามผลการดำเนินงานเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ กรณีที่ เกิดปัญหา อุปสรรค จะได้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทัน
สถานการณ์ ทั้งนี้ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเทศบาลเมืองทับกวางกำหนดให้มีการ
ติดตามเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองทับกวางกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ  เช่น     
ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือเป็นการประเมินและรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม
ของ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน 
เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยความสำเร็จของแต่ละโครงการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ สำหรับเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการ “ประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล” เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีต่อไป  
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1. แต่งตั้งคณะทำงาน 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร 
KM  ตามคำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง ที่  091/2558  เมื่อ  5 มีนาคม 2558  ซึ่งคณะทำงาน
ประกอบด้วย 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทับกวางประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด 
ดังนี้   

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทับกวาง  
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลเมืองทับกวาง  
3. เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่น ำมาจัดลงตามมิติทั้ง 5 มิติ       

ตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทา ง              
HR Scorecard  

4. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละเป้าประสงค์เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล  
5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงาน/โครงการ ได้แก่ ค่าเป้าหมายในระดับต่างๆ 

หรือเกณฑ์การให้คะแนน ระยะเวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมเทศบาลเมืองทับกวาง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เทศบาลเมืองทบักวาง พ.ศ.2561 – 2563 

มิต ิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีที่ดำเนินการ/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  (Strategic 
Alignment) 

1. พัฒนาระบบและบริหาร 
จัดการทรัพยากรบุคคล ให้
เห ม าะ สม สอ ดค ล้ อ ง กั บ
ภารกิจงานเพื่อรองรับ การ
เปลี่ยนแปลง 

1.1 เพื่ อ ให้มีการวางแผนและ
บริหาร กำลังคนให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับ  ภารกิจทั้ งใน เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำแผนดำเนินการบริหารกำลังคน
เพื่อทดแทนการ สูญเสียอัตราการ
เกษียณอายุราชการ 

จั ด ท ำแ ผน อั ต ราก ำลั งแ ล ะ
บริหารกำลังคนเทศบาลเมืองทับ
กวาง 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
(สำนักปลัด) 

1.2 สนับสนุนให้มีแผนกลยุทธ์การ 
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เทศบาล
เมืองทับกวาง 

1.2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ทบทวนแผน กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมือง
ทับกวาง 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
(สำนักปลัด) 

1.2.2 ระดับความสำเร็จของการ
จั ด ท ำแ ผน ก ลยุ ท ธ์ ก า รบ ริห า ร
ทรัพยากรบุคคล   (HR Scorecard) 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

    

2. พัฒนาระบบการสรรหา 
และเลือกสรรเพื่อให้  ได้มา
และรักษาไว้ซ่ึง "คน เก่ง คนดี 
มีจิตสาธารณะ" เข้าสู่เทศบาล
เมืองทับกวาง 

2.1 เพื่อรักษาไว้ซ่ึง "คน เก่ง คนดี 
มีจิตสาธารณะ"ให้ได้มาซ่ึงบุคลากร
ที่มีคุณภาพ 

2.1 .1 ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำ เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ(Career path) 

จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
(สำนักปลัด) 

2.2 เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ 
บริหารราชการอย่างเป็นระบบ 

2.2.1 ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ (Succession Plan) 

     

2.3 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ 
บุ คลาก รและพั ฒ น าก ำลั งคน
คุณภาพ 

2.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับ  ดี เด่น 2 รอบติดต่อกัน
ได้รับการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรกำลังคน
คุณภาพ เทศบาลเมือง ทับกวาง 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
(สำนักปลัด) 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Program Efficiency)  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อยกระดับ การ
บริหารทรัพยากร บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.1 เพื่อให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
การ บริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความ เหมาะสม และสะท้อนผลิต
ภาพ (Productivity) บุคคล 

3.1 .1 ร้อยละของบุคลากรด้าน
สารสนเทศ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
สมรรถนะที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 

การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ  ข อ งบุ ค ล าก ร 
เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
(สำนักปลัด) 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๑๙ 

 

มิต ิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีที่ดำเนินการ/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRM Program 
Effectiveness)  
 

4. พัฒนาระบบบริหารผล 
การปฏิบัติงาน และ ระบบ
การพัฒนา บุคลากรให้พร้อม
รับการ เปลี่ยนแปล 

4.1 เพื่อให้มีการนำระบบบริหาร
ผลการ ปฏิบัติงานไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบ บริหารผลการปฏิบัติ
ราชก ารด้ วย ระบ บ  เท ค โน โลยี
สารสนเทศ 

     

4.2 เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

4.2 .1 ระดับความสำเร็จ ในการ
ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลเมืองทับกวาง 

แผนงานการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลเมืองทับกวางอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
(สำนักปลัด) 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR 
Accountability) 

5. การส่งเสริมการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของ เทศบาล
เมืองทับกวางตามหลัก ธรร
มาภิบาล 

5.1 เพื่อให้มีกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และ เป็นธรรม 

5.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการ เปิดเผยขั้นตอน วิธีการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และ
ประเมินบุคลากรกรม ปศุสัตว์ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
และข้อมูลการสรรหา บรรจุ  
และแต่งต้ัง 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
(สำนักปลัด) 

5.2 เพื่อให้มีระบบการรับผิดชอบ
ต่อ การตัดสินใจและผลของการ
ตั ด สิ น ใ จ  ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

5.2.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์ ได้รับการเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาอย่าง เป็นธรรม 

     

5.3 เพื่อให้มีการปลูกฝังจิตสำนึก
ด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่ อ ให้ มี กิ จก รรม  ให้ คุณ และ
ลงโทษบุคลากรอย่าง เหมาะสม 

5 .3 .1  ร้ อ ย ล ะ ข อ งบุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายที่  เข้าร่วมกิจกรรม
ปลู กฝั งจิ ตสำนึ กด้ าน  คุณ ธรรม 
จริยธรรม 

โค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมของเทศบาลเทศบาล
เมืองทับกวาง 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
(สำนักปลัด) 

5.3.2 จำนวนกิจกรรมให้คุณและ
ลงโทษ บุคลากรอย่างเหมาะสม เป็น
ธรรม 

การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
(สำนักปลัด) 

มิติที่  5 คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
ก า รท ำ งาน  (Quality of 
Work Life) 

6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และความสมดุลระหว่าง ชีวิต
กับการทำงาน 

6.1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตของบุคลากรเทศบาล
เมืองทับกวางให้มีความ สมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

6.1.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พั ฒ น า คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  บุ ค ล าก ร
เทศบาลเมืองทับกวาง 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส 

   กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๐ 

 

มิต ิ ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีที่ดำเนินการ/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

   6.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรใน หน่วยงานที่ เข้ าร่วม
ดำเนินการตามแผนกล ยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเทศบาล
เมืองทับกวาง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๑ 

 

โครงการจัดทำแผนอัตรากำลังและบริหารกำลังคน เทศบาลเมืองทับกวาง 
  
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง    
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 : เพ่ือให้มีการวางแผนและบริหารกำลังคนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ภารกิจทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด 1.1.1 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนและดำเนินการบริหารกำลังคนเพ่ือทดแทนการ
สูญเสียอัตรา การเกษียณอายุราชการ    
 
คำอธิบายตัวชี้วัด :   

หมายถึง การดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังทดแทน วิเคราะห์ภาระงาน และพิจารณาการใช้
กำลังคน  ในภาพรวมแยกประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาอ่ืนๆ ของ
หน่วยงานต่างๆ ใน สังกัดเทศบาลเมืองทับกวางให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามบทบาทภารกิจ และ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทการ บริหารราชการ โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนอัตรากำลัง มี
ขั้นตอนดังนี้   

1. จัดทำรายละเอียดข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ จำนวนบุคลากรแยก
ประเภทสายงาน ระดับตำแหน่ง อายุ   

2. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาบุคลากรในปัจจุบัน อัตราการเกษียณ ความต้องการ
อัตรากำลังเพื่อ ทดแทนการเกษียณและรองรับภารกิจในอนาคต  

3. สรุปผลและจัดทำแผนอัตรากำลังของหน่วยงาน  
4. นำแผนอัตรากำลังที่ได้เสนอเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือรวบรวมเป็นแผนอัตรากำลังของ

เทศบาลเมืองทับกวางและใช้เป็น ข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากำลัง เช่น เสนอ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติกรอบ อัตรากำลังพนักงานเพ่ือทดแทนการ
เกษียณอายุราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล เช่น การสรรหา 
การพัฒนา การเตรียมคนเพ่ือทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ การสร้าง แผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 วางแผน กำหนดแนวทาง และรายละเอียดการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังทดแทน
ของ เทศบาลเมืองทับกวาง 

2 แจ้งกองงานของเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลอัตรากำลัง 
วิเคราะห์ ความต้องการอัตรากำลังเพ่ือทดแทนการเกษียณและรองรับภารกิจในอนาคต
ของหน่วยงาน 

3 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายละเอียด และสรุปผลการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังของ 
เทศบาลเมืองทับกวาง ปี 2561-2563 

4 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และมีการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานถือ 
ปฏิบัติเพื่อใช้ประกอบการบริหารอัตรากำลังของหน่วยงาน 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๒ 

 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
5 ติดตามและประเมินผลการใช้แผนอัตรากำลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหาร 

อัตรากำลังของกรมปศุสัตว์ เช่น การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ การ
ขอ อัตราพนักงานราชการทดแทนการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ทบทวนผลการใช้แผนอัตรากำลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหารอัตรากำลังของ
เทศบาลเมืองทับกวาง วิเคราะห์ สรุปผล และข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินการใน
ปีที่ผ่านมา 

2 แจ้งกองงานทบทวนการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพ่ือทดแทนการเกษียณและ 
รองรับภารกิจในอนาคตของหน่วยงาน 

3 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และปรับปรุงรายละเอียดแผนอัตรากำลังของเทศบาลเมืองทับ
กวาง เสนอ ผู้บริหารเห็นชอบ และมีการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกอง
งานถือปฏิบัติ เพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากำลังของหน่วยงาน 

4 ติดตามและประเมินผลการใช้แผนอัตรากำลังของเทศบาลเมืองทับกวาง ประกอบการ
บริหาร อัตรากำลังของเทศบาลเมืองทับกวาง เช่น การจัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ  

5 วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร ภายในสิ้นปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ทบทวนผลการใช้แผนอัตรากำลังของเทศบาลเมืองทับกวาง ประกอบการบริหาร
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองทับกวาง วิเคราะห์ สรุปผล และข้อเสนอแนะการปรับปรุง
การดำเนินการในปีที่ผ่านมา   

2 แจ้งกองงานทบทวนการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพ่ือทดแทนการเกษียณและ 
รองรับภารกิจในอนาคตของหน่วยงาน   

3 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และปรับปรุงรายละเอียดแผนอัตรากำลังของเทศบาลเมือง   
ทับกวาง เสนอ ผู้บริหารเห็นชอบ และมีการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกอง
งานถอืปฏิบัติ เพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากำลังของหน่วยงาน 

4 ติดตามและประเมินผลการใช้แผนอัตรากำลังของเทศบาลเมืองทับกวาง ประกอบการ
บริหาร อัตรากำลังของเทศบาลเมืองทับกวาง เช่น การจัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ 

5 วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร ภายในสิ้นปีงบประมาณ 
 
เงื่อนไข :  การใช้แผนอัตรากำลังของเทศบาลเมืองทับกวางประกอบการบริหารอัตรากำลังของเทศบาล
เมืองทับกวาง ขึ้นอยู่กับ นโยบายของผู้บริหาร 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๓ 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
งบประมาณ :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๔ 

 

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองทับกวาง 
  
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง    
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.2 : สนับสนุนให้มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทับกวาง 
ตัวช้ีวัด 1.2.1 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนและดำเนินการบริหารกำลังคนเพ่ือทดแทนการ
สูญเสียอัตรา การเกษียณอายุราชการ    
ตัวช้ีวัด 1.2.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล             
(HR Scorecard) เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ....(ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

คำอธิบายตัวชี้วัด :   
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการบริหารงานด้าน

ทรัพยากร บุคคลโดยรวมของส่วนราชการ ช่วยให้ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สูงขึ้น ถือเป็น ส่วนหนึ่งของระบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีที่มาจากแนวทางการ
ประเมินผลงานขององค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ในระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์ และระดับ ปฏิบัติการมีความสอดคล้องกัน ตอบสนองต่อการบรรลุ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มี
ความสมดุลทั้งในด้านความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิด และ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร บุคลากรมั่นใจในความเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิต ที่ดี บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้า และผู้บริหารได้รับสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ความสำเร็จของการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ (HR Scorecard) ทั้ง 5 มิติ ของสำนักงาน 
ก.พ. เป็นการทบทวน ผลงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลและข้อเสนอแนะการปรับปรุง
การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan)    
รายปี พร้อมทั้งกำหนดแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HR Scorecard) เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563  โดยอาจ
จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการดำเนินการ รวมทั้งสามารถ ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้
ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
เพ่ือให้เหมาะสมกับ ภารกิจงาน รองรับการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ
เทศบาลเมืองทับกวาง ให้บรรลุเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทับกวาง  

 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๕ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  และดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส 

3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส 

4 วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Action Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมเสนอผู้บริหารเห็นชอบ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 
2561 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินการในปีที่ผ่านมา เพ่ือจัดทำร่าง 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส 

4 วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Action Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมเสนอผู้บริหารเห็นชอบ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 
2562 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินการในปีที่ผ่านมา เพ่ือจัดทำร่าง 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๖ 

 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
4 วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Action Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมเสนอผู้บริหารเห็นชอบ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 

2563 
 
ตัวชี้ วัด 1 .2.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล             
(HR Scorecard) เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - .... 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานในปี 2561-2563 และยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทับกวาง 
ปี 2561-2565 พร้อมทั้งวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
สอดคล้องต่อประเด็น ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทับกวาง 

2 จัดประชุมระดมสมองคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการ 
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3 จัดทำรายละเอียด (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ 2564 -.........  ครบถ้วนทุกมิติ ตามกรอบ
มาตรฐานความสำเร็จด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ (HR Scorecard) ของ
สำนักงาน ก.พ. 

4 นำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เทศบาลเมือง      
ทับกวาง ปีงบประมาณ 2564 -......... ผ่านคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เทศบาลเมืองทับกวาง 
ปีงบประมาณ 2564 -......... ได้รบัความเหน็ชอบจากผู้บริหาร ภายในวนัท่ี ๓๐ กันยายน 
2563 และ  มีการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

 
เงื่อนไข :        - 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ :  - 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๗ 

 

โครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เทศบาลเมืองทับกวาง 
  
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง “คนเก่ง 
คนดี มีจิตสาธารณะ” เข้าสู่เทศบาลเมืองทับกวาง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 : เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง "คน เก่ง คนดี มีจิตสาธารณะ"ให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 2.1.1 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career path) 

คำอธิบายตัวชี้วัด :   
แผนการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ

ให้กับ ข้าราชการในการรับทราบถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง อีกทั้ งแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานที่ ชัดเจน สามารถนำไปใช้พัฒนา การวางแผนฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร และ
สร้างเกณฑ์ มาตรฐานในการเลื่อนตำแหน่งงาน และการโอนย้าย ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสและ
ความเป็นธรรมใน กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ได้วางหลักการเพ่ือให้ส่วนราชการสร้างความ พร้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของระบบ
ราชการ โดยการจัดเตรียมและพัฒนาผู้มีศักยภาพเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญ การวางระบบการแต่งตั้งให้
ข้าราชการดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งประเภทอำนวยการและตำแหน่งประเภท บริหาร หรือ
ตำแหน่งประเภทอื่นที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เน้นหลักการ   

1. มีการเตรียมคนไว้ล่วงหน้า   
2. พัฒนาคนให้มีประสบการณ์และทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) เพ่ือให้มองภาพรวมของ

ส่วน ราชการมากกว่าการติดยึดกับส่วนราชการต้นสังกัด   
3. ให้ผู้บริหารของส่วนราชการมีบทบาทสำคัญในการสรรหาและแต่งตั้ง เพราะถือว่า “คนตั้ง

เป็นคนใช้”    
4. ให้ข้าราชการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดเลือกทางก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง  
ดังนั้น การจัดทำและใช้งาน Career Path อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมตามหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ก็จะ สร้างผู้มีศักยภาพในส่วนราชการ ให้พร้อมเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญสามารถเป็นผู้นำที่ 
“เก่ง”และ”ดี” ได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลอันดียิ่งต่อส่วนราชการ และส่งผลอันพึงปรารถนาอย่างยิ่ ง
ให้แก่ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการ ความสำเร็จของจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)  
หมายถึง เทศบาลเมืองทับกวาง มีการประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของ
ตำแหน่งทุกตำแหน่ง 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ประชุมคณะทำงาน Career Path ทบทวนผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุง การดำเนินการในปีที่ผ่านมา และกำหนดแผนการจัดทำ Career Path โดย
กำหนดตำแหน่งเป้าหมายการดำเนินการ  

2 จัดทำรายละเอียดการกำหนดเส้นทาง ความก้าวหน้า และกรอบสั่งสมประสบการณ์และ
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๘ 

 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
3 ประชุมคณะทำงาน Career Path พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) Career Path และกรอบสั่ง

สม ประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง  
4 สรุปผลการประชุม เสนอคณะทำงาน Career Path เพ่ือทบทวน (ร่าง) Career Path 

เสนอผู้บริหาร เห็นชอบ 
5 ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ (ร่าง)  Career Path และกรอบสั่งสมประสบการณ์และ 

หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต ำแหน่ง เห็นชอบให้ประกาศใช้   และดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ประชุมคณะทำงาน Career Path ทบทวนผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุง การดำเนินการในปีที่ผ่านมา และกำหนดแผนการจัดทำ Career Path โดย
กำหนดตำแหน่งเป้าหมายการดำเนินการ  

2 จัดทำรายละเอียดการกำหนดเส้นทาง ความก้าวหน้า และกรอบสั่งสมประสบการณ์และ
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง 

3 ประชุมคณะทำงาน Career Path พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) Career Path และกรอบสั่ง
สม ประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง  

4 สรุปผลการประชุม เสนอคณะทำงาน Career Path เพ่ือทบทวน (ร่าง) Career Path 
เสนอผู้บริหาร เห็นชอบ 

5 ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ (ร่าง)  Career Path และกรอบสั่งสมประสบการณ์และ 
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต ำแหน่ง เห็นชอบให้ประกาศใช้   และดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ประชุมคณะทำงาน Career Path ทบทวนผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุง การดำเนินการในปีที่ผ่านมา และกำหนดแผนการจัดทำ Career Path โดย
กำหนดตำแหน่งเป้าหมายการดำเนินการ  

2 จัดทำรายละเอียดการกำหนดเส้นทาง ความก้าวหน้า และกรอบสั่งสมประสบการณ์และ
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง 

3 ประชุมคณะทำงาน Career Path พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) Career Path และกรอบสั่ง
สม ประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง  

4 สรุปผลการประชุม เสนอคณะทำงาน Career Path เพ่ือทบทวน (ร่าง) Career Path 
เสนอผู้บริหาร เห็นชอบ 

5 ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ (ร่าง)  Career Path และกรอบสั่งสมประสบการณ์และ 
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต ำแหน่ง เห็นชอบให้ประกาศใช้   และดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๒๙ 

 

เงื่อนไข :        
การดำเนินการจัดทำและการประกาศใช้ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า 
งบประมาณ :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๐ 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรกำลังคนคุณภาพ เทศบาลเมืองทับกวาง 
  
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง “คนเก่ง 
คนดี มีจิตสาธารณะ” เข้าสู่เทศบาลเมืองทับกวาง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.3 : เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการบุคลากรและพัฒนากำลังคนคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 2.3.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่น 2 รอบ
ติดต่อกันได้รับการพัฒนา 
คำอธิบายตัวชี้วัด :   

กำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง หมายถึง บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวางประเภท
วิชาการท่ีได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น 2 รอบติดต่อกัน  

การพัฒนาความรู้ หมายถึง การได้รับการอบรม ส่งเสริม เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ที่ใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ร้อยละ 40 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
2 ร้อยละ 50 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
3 ร้อยละ 60 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
4 ร้อยละ 70 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ร้อยละ 40 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
2 ร้อยละ 50 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
3 ร้อยละ 60 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
4 ร้อยละ 70 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ร้อยละ 40 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
2 ร้อยละ 50 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
3 ร้อยละ 60 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
4 ร้อยละ 70 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 
5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรกำลังคนคุณภาพเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการพัฒนาความรู้ 

 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๑ 

 

เงื่อนไข :       -      

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  
                  - 
 
งบประมาณ :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๒ 

 

โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลเมืองทับกวาง 
  
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มี ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.1 : เพ่ือให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และ สะท้อนผลิตภาพ (Productivity) บุคคล 
ตัวช้ีวัด 3.1.1 : ร้อยละของบุคลากรด้านสารสนเทศได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 
คำอธิบายตัวชี้วัด :   

บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ที่มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ร้อยละ 60 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 ร้อยละ 70 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 ร้อยละ 90 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ร้อยละ 60 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 ร้อยละ 70 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 ร้อยละ 90 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๓ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ร้อยละ 60 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 ร้อยละ 70 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 ร้อยละ 90 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
เงื่อนไข :       -      

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  
แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองทับกวาง  
 
งบประมาณ :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๔ 

 

แผนงานการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวางอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาบุคลากรให้พร้อม
รับการ เปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.2 : เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ   
ตัวช้ีวัด 4.2.1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง 

คำอธิบายตัวชี้วัด :   
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง หมายถึง 

กระบวนการพัฒนา บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับ
กวาง ประจำปี พ.ศ.2561 - 2563 เพ่ือให้ทุกกองงานภายในเทศบาลเมืองทับกวางใช้เป็นกรอบ
แนวทางดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายใต้ แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง พ.ศ. 2561 – 
2563 ซึ่งได้กำหนดแนวทางและ ตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน  

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 วิเคราะห์แผนงานโครงการฝึกอบรมเทศบาลเมืองทับกวางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง พ.ศ. 2561 – 2563 

2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนด 
3 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
4 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนด 
5 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเสนอผู้บริหาร 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 วิเคราะห์แผนงานโครงการฝึกอบรมเทศบาลเมืองทับกวางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง พ.ศ. 2561 – 2563 

2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนด 
3 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
4 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนด 
5 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเสนอผู้บริหาร 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 วิเคราะห์แผนงานโครงการฝึกอบรมเทศบาลเมืองทับกวางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง พ.ศ. 2561 – 2563 

2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนด 
3 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
4 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนด 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๕ 

 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
5 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเสนอผู้บริหาร 

 
เงื่อนไข :       -      

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  
แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองทับกวาง  
 
งบประมาณ :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๖ 

 

โครงการการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และข้อมูลการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
 

มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวางตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.1 : เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม   
ตัวช้ีวัด 5.1.1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเปิดเผยขั้นตอนวิธีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวางตามหลักธรรมาภิบาล 

คำอธิบายตัวชี้วัด :   
ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย             

ว่ามีความรู้ ความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาสู่การปรับปรุง
กระบวนงานให้เกิด ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์ และข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและทันสมัยทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองทับกวาง และ e-mail ของหน่วยงาน 

2 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในรอบ 5 เดือน 
โดยการสุ่มตัวอย่าง 

3 วิเคราะห์สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม 
4 นำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาจัดทำแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน

รอบ 6 เดือนหลัง 
5 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์ และข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและทันสมัยทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองทับกวาง และ e-mail ของหน่วยงาน 

2 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในรอบ 5 เดือน 
โดยการสุ่มตัวอย่าง 

3 วิเคราะห์สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม 
4 นำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาจัดทำแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน

รอบ 6 เดือนหลัง 
5 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๗ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์ และข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและทันสมัยทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองทับกวาง และ e-mail ของหน่วยงาน 

2 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในรอบ 5 เดือน 
โดยการสุ่มตัวอย่าง 

3 วิเคราะห์สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม 
4 นำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาจัดทำแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน

รอบ 6 เดือนหลัง 
5 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
เงื่อนไข :       -      

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  
         - 
 
งบประมาณ :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๘ 

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวางตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.3 : เพ่ือให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร
อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีกิจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลากรอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 5.3.1 : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อปี 

คำอธิบายตัวชี้วัด :   
ดำเนินการอบรมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองทับกวาง 

เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2 นำข้อมูลมากำหนดแนวทางดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับสภาวะการ 
3 เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบดำเนินการ 
4 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
5 สรุปการดำเนินการเสนอผู้บริหารรับทราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2 นำข้อมูลมากำหนดแนวทางดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับสภาวะการ 
3 เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบดำเนินการ 
4 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
5 สรุปการดำเนินการเสนอผู้บริหารรับทราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2 นำข้อมูลมากำหนดแนวทางดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับสภาวะการ 
3 เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบดำเนินการ 
4 ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
5 สรุปการดำเนินการเสนอผู้บริหารรับทราบ 

 
เงื่อนไข :  การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการ เป็นไปตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องและภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๓๙ 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  
 ผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลเมือง
ทับกวาง ที่ผ่านมา 
 
งบประมาณ :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๔๐ 

 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรเทศบาลเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวางตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.3 : เพ่ือให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร
อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีกิจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลากรอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 5.3.2 : จำนวนกิจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลากรอย่างเหมาะสมเป็นธรรม 

คำอธิบายตัวชี้วัด :   
ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองทับกวาง   

ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น หรือมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
เพ่ือมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 เสนออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
3 ดำเนินการประกาศโครงการและหลักเกณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
4 ดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น หรือมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือผู้มี

ความ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
5 สรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ 

คัดเลือก 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 เสนออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
3 ดำเนินการประกาศโครงการและหลักเกณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
4 ดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น หรือมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือผู้มี

ความ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
5 สรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ 

คัดเลือก 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 เสนออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
3 ดำเนินการประกาศโครงการและหลักเกณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๔๑ 

 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
4 ดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น หรือมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือผู้มี

ความ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
5 สรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ 

คัดเลือก 
 
เงื่อนไข :  ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีเ่ทศบาลเมืองทับกวางกำหนดตามความเหมาะสม 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  
         - 
 
งบประมาณ :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

นโยบาย กลยทุธ์การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองทบักวาง ๔๒ 

 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส 
 

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of work-life 
and Work-life balance) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน   
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6.1 : เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลเมืองทับ
กวางให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
ตัวช้ีวัด 6.1.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
เทศบาลเมืองทับกวาง   

คำอธิบายตัวชี้วัด :   
เทศบาลเมืองทับกวางได้กำหนดแนวทางการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ด้าน

พัฒนาองค์กร และ บุคลากร โดยให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น มีความปลอดภัยในการทำงาน 
เกิดภาพลักษณ์ทีดี เป็นสถานที่ น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy WorkPlace) ทำให้บุคลากรในเทศบาล
เมืองทับกวางปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์คุณภาพ มีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเทศบาล
เมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖1 – ๒๕๖5 ในมิติด้านการทำงาน จึงได้กำหนดนโยบาย ให้มีการดำเนิน
กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยให้ทุกกองงานดำเนินกิจกรรม เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน ในการที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
ให้เกิด บรรยากาศน่าทำงาน สะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ บุคลากรเทศบาลเมือง     
ทับกวางมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 
แนวทางการดำเนินงาน   

1. ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญให้ทุกกองงานนำไปดำเนินการ   
2. แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน และนำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพ้ืนฐานใน

การปรับปรุง คุณภาพและประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  
3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตาม ดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม แก้ไข

ปัญหาอย่าง ใกล้ชิด  
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้เรียนรู้ ตะหนักในความสำคัญ เพ่ือนำ

กิจกรรม 5 ส ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
5. จัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือนำผลไปปรับปรุงกิจกรรม ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสภาพการณ์หน่วยงานในปัจจุบันของเทศบาลเมืองทับกวาง 
กำหนดนโยบาย และเป้าหมายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม    
5 ส 

2 ประกาศนโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
3 ให้ความรู้ และดำเนินกิจกรรม 5 ส 
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ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
4 ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด   
5 สรุปและประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการดำเนินการกิจกรรม 5 ส. 
2 ศึกษา วิเคราะห์ เงื่อนไข ข้อจํากัดในการดำเนินการ 
3 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางการจัดพ้ืนที่ 5 ส เทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือให้สอดคล้อง

กับข้อเสนอแนะ 
4 ดำเนินการ ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด 
5 สรุปและประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการดำเนินการกิจกรรม 5 ส. 
2 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานกลางการจัดพื้นที่  5 ส เทศบาลเมืองทับกวางให้สูงขึ้น 
3 ดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส 
4 ดำเนินการ ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด 
5 สรุป ประเมินผล และให้รางวัลแก่กองงานที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน 

 
เงื่อนไข :     - 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 
-     

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง  

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
๒. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  
๓. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5  
๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ตามระยะเวลา

ที่กำหนด  
๕. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองงานที่เข้าร่วมโครงการเช่น รูปภาพ แผ่นซีดี    
๖. Website ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 

 
งบประมาณ :  - 
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 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการ จำนวน 10 แผนงาน/ โครงการมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 
เป้าหมาย/ผลผลิต และผู้รับผิดชอบระดับกลุ่ม/ ฝ่ายของงานการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนปฏิบัติการ (Action plan) งานการเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ลำดับ โครงการ 
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดทำแผนอัตรากำลังและบริหารกำลังคน
เทศบาลเมืองทับกวาง 

            เพื่อให้มีการวางแผนและบริหาร 
ก ำ ลั ง ค น ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสมกับ ภารกิจทั้ งใน เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

(สำนักปลัด) 

 

2 จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลเทศบาลเมืองทับกวาง 

            สนับสนุนให้มีแผนกลยุทธ์การ 
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เทศบาล
เมืองทับกวาง 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

(สำนักปลัด) 

 

3 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

            เพื่อรักษาไว้ซ่ึง "คน เก่ง คนดี มี
จิตสาธารณะ"ให้ได้มาซ่ึงบุคลากร
ที่มีคุณภาพ 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

(สำนักปลัด) 

 

4 การพัฒนาบุคลากรกำลังคนคุณภาพ 
เทศบาลเมือง ทับกวาง 

            เพื่ อ ให้ มี ระบบบริห ารจัดการ 
บุ คลากรและพัฒ นาก ำลั งคน
คุณภาพ 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

(สำนักปลัด) 

 

5 การพั ฒ น าความ รู้ ด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ ของบุคลากร เทศบาลเมือง
ทับกวาง  
   

            เพื่อให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลมีความ 
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพ 
(Productivity) บุคคล 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

(สำนักปลัด) 

 

6 แผนงานการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมือง
ทับกวางอย่างมีประสิทธิภาพ 

            เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

(สำนักปลัด) 

 

7 การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และข้อมูล
การสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 

            เพื่ อ ให้ มี ก ระบวนการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และ เป็นธรรม 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

(สำนักปลัด) 

 

8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
เทศบาลเทศบาลเมืองทับกวาง 

            เพื่อให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกด้าน 
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
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ลำดับ โครงการ 
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อให้มี
กิ จ ก ร รม  ให้ คุ ณ แ ละ ล งโท ษ
บุคลากรอย่าง เหมาะสม 

(สำนักปลัด) 

9 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรเทศบาล
เมืองทับกวาง 

            เพื่อให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกด้าน 
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อให้มี
กิ จ ก ร รม  ให้ คุ ณ แ ละ ล งโท ษ
บุคลากรอย่าง เหมาะสม 

งานการ
เจ้าหน้าที ่

(สำนักปลัด) 

 

10 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส 

            เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของบุคลากรเทศบาลเมืองทับ
กวางให้มีความ สมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ภาคภนวก 
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