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ค าน า 
 
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบ
ความส าเร็จ  

เทศบาลต าบลสระแก้ว จึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ                    
เทศบาลต าบลสระแก้ว ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  หรือ  HRScorecard  
โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ได้แก่  

1.   ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลสระแก้ว 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

  เทศบาลต าบลสระแก้ว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต
อย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต  ดังนี้ 
 

  “ต าบลน่าอยู่  คู่การศึกษา ประชาปลอดภัย สดใสเศรษฐกิจ” 
 
      พันธกิจ 
          1. แก้ไขความยากจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. จัดให้มีการบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า 
 3. ประชานสามารถรับรู้ข่าวสารรวดเร็ว 
 4. ภารกิจตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
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1. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และท าการเกษตร 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
5. เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6. เพ่ือให้การบริการจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักการบริการจัดการ 
7. เพ่ือสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
8. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
9. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีพ 
10. เพ่ือช่วยให้ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
12. ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว 

  
 ตัวช้ีวัด 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน 
 2. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาน 
 
 ค่าเป้าหมาย 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในพ้ืนที่  เช่น ถนน  สะพาน รางระบาย
น้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คศล. ระบบน้ าอุปโภคบริโภค อาคารต่าง ๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกัน 
อุบัติเหตุ ไฟกระพริบฯลฯ 

2. พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พ้ืนทีต่ าบลสระแก้ว  

3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น 
การจัดการแข่งขั้นกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

4. อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการประเพณีลอยกระทง แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
กวนข้าวยาคู ฯลฯ 

5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การขุดลอกคูคลองเพ่ือ
ระบายน้ าได้อย่างสะดวก  เป็นต้น 

6. การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
7. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ  

ทต.สระแก้ว ฯลฯ 
8. เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
10. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน 

ป่าต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 
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 1. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพาน และอาคารสถานที่ 
 2. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
 3. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 
 4. การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
 5. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
 7. การส่งเสริม สนับสนุน ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
 11. การพัฒนาสาธารณสุข 
 12. การพัฒนาสร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 13. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 14. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
 15. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพ่ือให้การบริการที่ดี 
      แก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
 16. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 17. การพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ 
  
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
2. พัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
3. พัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 

การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิ เค ราะห์ ศ กยภาพด้ าน โครงสร้ าง พ้ื น ฐาน  เศรษฐกิ จ  การศึ กษ า สาธารณ สุ ข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของต าบลสระแก้ว โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือ
ประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

 

จุดแข็ง (Streengths : S) 

1. เป็นแหล่งปลูกพืชผลการเกษตรที่มีคุณภาพ 

2. ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี 

3. ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง 

4. มีกลุ่มองค์กรทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกัน 
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5. มีประเพณีท้องถิ่นท่ีดีงาม เช่น ประเพณีท าบุญชักพระ กวนข้าวมธุปายาส รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ   
6. มีระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
7. มีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 
8. มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
9. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 1. ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 

 2. ไม่มีศูนย์กลางตลาดชุมชนเพ่ือซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 

 3. ไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตนเอง 

 4. ประชาขนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 

 5. ขาดการพัฒนาแหล่งน้ า 

 6. เกษตรกรใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร 

 7. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่งถึง 

 8. ประชาชนยังขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน 

 9. กระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรไม่ครบวงจร 

 10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการน ามาใช้สู่การพัฒนาร่วมกัน 
 

โอกาส (Opportunities : O) 

 1. มีแม่น้ าสายหลักไหลผ่านพ้ืนที่ท าการเกษตร 

 2. มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่เพ่ือติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 

 3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

             2542 ให้ต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

             ในท้องถิ่นของตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

         4.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

         5. นโยบายรัฐบาลเอื้ออ านวยต่อการแก้ปัญหาในพ้ืนที่  
         6. การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
2. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริการงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน 
3. ปัญหาสภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง อุทักภัย 
4. ระเบียบ กฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดีน 
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

 

     การวิเคราะห์ SWOT  ด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลสระแก้ว  
การประเมินศักยภาพขององค์กร (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้ 
  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 

จุดแข็ง (Streengths : S) 
1. มีการท างานเป็นทีม ปกครองแบบครอบครัวเกิดความอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวมีความสามัคคี

บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายในองค์กร 
2. สภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสม  
3. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
4. ขอบเขตและภาระงานมีความชัดเจน  โดยมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานตาม

โครงสร้างส่วนราชการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน 
 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานยังไม่เต็ มประสิทธิภาพ เนื่องจาก

บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วน  ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในระบบการบริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิคและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

2. ขาดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และระบบการสื่อสารซึ่งกัน   และ
กันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  
โอกาส (Opportunity) 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพันสนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้าน

การศึกษา ฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ 
๒. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความสามารถได้อย่าง

เต็มทีเ่พ่ือพัฒนางาน 
3. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 
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๑. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง  
2. ระเบียบกฎหมายบางเรื่องยังไม่มีความชัดเจน และไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
3. ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณด าเนินงานยังไม่เพียงพอ 
4.  การปรับเปลี่ยนทัศนคติและบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลท าได้ยาก  

 
นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลสระแก้ว 
  เทศบาลต าบลสระแก้ ว    ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นปัจ จัยที่ ส าคัญและมีคุณค่ ายิ่ ง                             
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็น   
กรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้การบริหารงานบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ จึงได้ก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
การจัดแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสระแก้ว 

เทศบาลต าบลสระแก้ว เป็น ทต. ขนาดกลาง มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน มี่หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้ 

ส านักปลัด 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลต าบลสระแก้ว และราชการที่มิได้ก าหนดให้

เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  8  งาน  ดังนี้  

1) งานบริหารทั่วไป 
2) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3) งานการเจ้าหน้าที่ 
4) งานนิติการ 
5) งานสวัสดิการสังคม 
6) งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8) งานส่งเสริมสาธารณสุข 

กองคลัง 
             ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  
การหักภาษเีงินได้และการส าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขอ
อนุมัติเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม  
การจัดท าบัญชีทุกประเภท  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  งานรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงาน
แผนที่ภาษี  งานอื่น ๆ   ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  3  งาน  ดังนี้ 
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2) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้
3) งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 
กองช่าง 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูล  การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย   งาน
แผนที่  งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง  งานด้านไฟฟ้า  งานประสานสาธารณูปโภค  งานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  3  งาน  ดังนี้ 

  1)   งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
  2)   งานส ารวจและออกแบบ 
  3)   งานสาธารณูปโภค 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผน การตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ 

ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา
พัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งาน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

เป้าประสงค์ 
มอบอ านาจในการตัดสินใจไปสู่ผู้บริหารระดับต้น เพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ

บริหารงาน การบริหารประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตาม
ภาระหน้าที่ของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่วางไว้ 

 
กลยุทธ์ 
1)  กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
2) มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ

ทิศทางท่ีวางไว้ 
3) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่เป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5) มีการติดตามประเมินผลด้วยการประชุมเพ่ือติดตามงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค 

 
 



 

2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล                            8 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

 
กลยุทธ์ 
1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี และภารกิจอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ในทุกระดับชั้นตามสายงานและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
3) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
4) ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการด้วยความเป็น

ธรรมและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
5) น าหลักสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านการสรรหา 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 
 

3. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

ส านักปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลต าบลสระแก้ว  และราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  8  งาน  และมีการก าหนดอัตราต าแหน่งตาม
กรอบอัตราก าลังเดิม ดังนี้  

ก าหนดต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
1. งานบริหารทั่วไป  ก าหนดต าแหน่ง  ประกอบด้วย 

- นักจัดการงานทั่วไป ปก.                จ านวน  1  อัตรา 
     - เจ้าพนักงานธุรการ ปง.   จ านวน  1  อัตรา 

               -  นักพัฒนาชุมชน ชง.                   จ านวน   1  อัตรา 
               - เจ้าพนักงานป้องกันฯ                    จ านวน   1  อัตรา 
 

2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   ก าหนดต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.     จ านวน  1   อัตรา 

 
3. งานการเจ้าหน้าที่  ก าหนดต าแห่ง  ประกอบด้วย 

- นักทรัพยากรบุคคล                 จ านวน  1  อัตรา 
 

 



 

 
 

กองคลัง  ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน   
การหักภาษีเงินได้และการส าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขอ
อนุมัติเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย  การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ  เงิน
สะสม  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  งานรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิก
จ่ายเงินงานแผนที่ภาษี  งานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  3  งาน และมีการก าหนดอัตรา
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังดังนี้  

ก าหนดต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
1.  งานการเงินและบัญชี  ก าหนดต าแหน่ง ประกอบด้วย 
     - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.                  จ านวน 1 อัตรา 
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ)    จ านวน 1 อัตรา 
 
3.  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้ ก าหนดต าแหน่ง ประกอบด้วย 
     - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.     จ านวน 1 อัตรา 
 
4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ก าหนดต าแหน่ง  ประกอบด้วย 

                          - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง      จ านวน 1 อัตรา 
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กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูล  การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
งานแผนที่ งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้าง งานด้านไฟฟ้า  งานประสานสาธารณูปโภค        
งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  3  งาน และมีการ
ก าหนดอัตราต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังเดิม ดังนี้  

 
ก าหนดต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา 

  1.   งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง    ก าหนดต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
                           - นายช่างโยธา ปง.         จ านวน  1 อัตรา     



 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผน การตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ 

ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา
พัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งาน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ไดรับมอบหมาย  มีการก าหนดอัตรา
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ ดังนี้ 

 
ก าหนดต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.    จ านวน  1  อัตรา 

 
      กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566                       

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
                        เทศบาลต าบลสระแก้ว  อ าเภอเปือยน้อย  จังหวดัขอนแก่น           

    
 
ที ่

           
      ชื่อต าแหน่ง 

 

 
ระดับ 

 
จ านวน 

 
ต าแหน่งเลขที ่

 
หมายเหตุ 

 
1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 1 05-2-00-1101-001  

2 รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 05-2-00-1101-002  

ส านักปลัดเทศบาล 
3 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นบห.ทั่วไป) ต้น 1 05-2-00-2101-001  

งานบริหารงานทั่วไป 

4 นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 1 05-2-01-3101-001  
5 นักพัฒนาชุมชน ปก 1 05-2-01-3801-001  
6 เจ้าพนักงานธุรการ ปง 1 05-2-01-4101-001  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง. 1 05-2-01-4805-001  

งานการเจ้าหน้าท่ี 

8 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 05-2-01-3102-001  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1 05-2-01-3103-001  
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ที ่

 
ชื่อต าแหน่ง 

 
ระดับ 

 
จ านวน 

 
ต าแหน่งเลขที ่

 
หมายเหตุ 

 
กองคลัง 

10 ผู้อ านวยการกองคลัง(นบห.คลัง) ต้น 1 05-2-04-2102-001  
งานการเงินและบัญช ี

11 นักวิชาการเงินและบญัชี    ชก. 1 05-2-04-3803-001  
งานพัฒนารายได้ 

12 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ชง 1 05-2-04-4204-001  
13 นักวิชาการพัสด ุ ปก./ชก. 1 05-2-04-3204-001 ว่าง 
14 เจ้าพนักงานพัสด ุ ขง 1 05-2-04-4203-001  

พนักงานจ้างตามภารกิจ  (งานการเงินและบัญชี) 
15 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญช ี คุณวุฒิ 1 04-ภ-001  

กองช่าง 

16 ผู้อ านวยการกองช่าง(นบห.ช่าง) ต้น 1 05-2-05-2103-001  
งานสาธารณูปโภค 

17 นายช่างโยธา ชง. 1 05-2-052103-001  
กองการศึกษา 

18 ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นบห.การศึกษา) ต้น 1 05-2-08-2107-001  
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

งานการศึกษาปฐมวัย 
19 ครูผูดู้แลเด็ก  คศ.2 1 05-2-08-2201-888  
20 ครูผูดู้แลเด็ก คศ.2 1 05-2-08-2201-889  

พนักงานจ้างตามภารกิจ  (งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม) 
21 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ 1 08-ภ-001 ว่าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  (งานการศึกษาปฐมวัย) 
22 ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 1 08-อ-001 ว่าง 
23 ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 1 08-อ-002  
24 ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 1 08-อ-003  

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

25 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชง. 1 05-2-12-3205-001 ว่าง 
 

4. นโยบายด้านสวัสดิการและความสัมพันธ์ในองค์กร                                      
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน    
ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด          
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

 



 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ในองค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคล 

5.  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
     เป้าประสงค์ 

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะน ามาใช้  หรือ
ถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้    
จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการ

จัดการความรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้

ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

ต่างๆ ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 1. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพันในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงสามพัน 

 
2.  เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน อันประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนได้ รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างน้อยด้านละ 1 ครั้งต่อคนต่อปี 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพันทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ 

ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน        
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในด้านตัวบุคคล
และตามต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาด้าน
ความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) เฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีตลอดจน
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
นั้น ต้องท าการพัฒนาในเรื่องท่ีจ าเป็น 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะที่ดี ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความสุขในการท างาน 
 



 

                                                       ส่วนที่  2                                        14 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 

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

วิสัยทัศน์ 
 “บุคลากรเทศบาลต าบลสระแก้วมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชน” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ 
3. เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 
 

นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 
  1.  การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
  2.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
  3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4.  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
  6.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
  7.  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
  8.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  9.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็นระบบ 
       และตอ่เนื่อง 
 10.  การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
11. การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
12. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
13. ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจน 
14. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการท างานขององค์กรโดยเน้นการท างานเป็นทีม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  เทศบาลต าบลสระแก้ว ได้จัดท ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ     14      
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที่ ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบ
มาตรฐานประกอบด้วย 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
มีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   (ข)  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วน
ราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
   (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่ง
จ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

   (ง)   ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น 
 การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย  และกิจกรรมด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 

(ข)  ส่วนราชการมรีะบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง  
เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   (ค)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 

ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 
(ง) มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
(HR Automation) 
 

 



 

  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)               15 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 
พันธกิจของส่วนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   (ค)  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

 

  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง  การที่ส่วนราชการจะต้อง 
   (ก)  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย  โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
   (ข)  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ 
ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
   (ก)   ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี  โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 
   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
   (ค)  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 
 

 



 

                                                      ส่วนที่  3                                              16 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ของเทศบาลต าบลสระแก้ว 

 
แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 1 
ความ

สอดคล้อง
เชิง 

ยุทธศาสตร ์
 

1.  ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1. จ านวนครั้งในการปรับ
แผนอัตราก าลัง 
2.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1 การจดัท าคู่มือเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 
2. โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้
ด้าน IT ของบุคลากร 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อลดปรมิาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ ์
 

1.  จ านวนกิจกรรมด้าน
การบริหารงานบุคลากรที่
ใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ์ลดลง 

1.  แผนงานส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้าน IT จาก
หน่วยงานภายนอก 
2. แผนงานการจัดท า
บันทึกทะเบียนประวัต ิ
ด้วยคอมพิวเตอร ์
3. แผนงานการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด ์
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 1) 

1. มีระบบการประเมินผล
งานท่ีเที่ยงตรง เชื่อถือได ้
2.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ 
กลางในการท างาน และ
บริการ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อผล
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
  

1.  แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. แผนงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

ที่ 2) 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่าง
สม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากร 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู ่
4. มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร  

1.  ระดบัความส าเรจ็ใน
การเผยแพร่องค์ความรู ้
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่
มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

1.  โครงการอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 
2.  แผนงานการเผยแพร่
องค์ความรู้ในองค์กร 
3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ในองค์กร 
4.  แผนงานการจดัท าแผน 
พัฒนาบุคลากร 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 4 

ความพร้อม
รับผิดด้าน

การ
บริหารงาน

บุคคล 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการ
บริหารงาน บุคคลอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกีย่วกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้
เพื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/
กิจกรรมด้านคณุธรรม
จริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
การใช้ดุลพินิจและรายงาน
เกี่ยวกับด้านการ 
บริหารงานบุคคล 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรใน
สังกัด 
 

ส านักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิตทิี่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่าง 

ชีวิตกับการ
ท างาน 

 
(ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1) 

1.  ให้พนักงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างาน และสวสัดิการ
ให้กับบุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งท่ี
กฎหมายก าหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.  แผนงานส ารวจความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ 
3. โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนเพื่อด าเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 2) 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรให้ม ี
วิสัยทัศ และเข้าใจใน
ระบบบรหิารราชการยุค
ใหม ่
2.  จัดประชุมเพื่อการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับ
สม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จของ
การท างานแบบมีส่วน
ร่วม   งานบรรลผุลตาม
เป้าหมาย  ท างานมี
ความสุข 
2. จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมาย 
2.  แผนงานการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารและ 
พนักงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 



 

 
 
 
 

 
 
 
 


