
 

 
 

 

นโยบายและกลยุทธ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



 

คํานํา 
 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารองรอง 

การปฏิบัติราชการ  กําหนดไหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ

สนับสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และระบบ

บริหารจัดการภาครฐัแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ  และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรประสบ

ความสําเร็จ 
 

  เทศบาลนครนครราชสีมา  จึงไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล

นครนครราชสีมา ตามแนวทาง”การพัฒนาสรรมถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ HR Scorecard          

โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก 

1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชวีิตกับการทํางาน 
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สวนท่ี 1 
 

สภาพทั่วไปของเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 

  เทศบาลนครนครราชสีมา ถือเปนศูนยกลางของจังหวัด  ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด

นครราชสีมา  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,437 ไร 2 งาน คิดเปนรอยละ 4.96 ของ

พื้นที่อําเภอเมือง (อําเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 755.5 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณรอยละ 

0.18 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร) 
 

  การแบงสวนราชการภายในเทศบาลและหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. สํานกัปลัดเทศบาล  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ 

ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกํากับและเรงรัด

การปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ

เทศบาล ประกอบดวย 

     1.1  ฝายบริหารงานทั่วไป 

   1.1.1 งานธุรการ 

   1.1.2 งานเลขานุการผูบริหาร 

   1.1.3 งานกิจการสภา 

   1.1.4 งานประชุมและรัฐพิธี 

     1.2  ฝายอํานวยการ 

   1.2.1 งานการเจาหนาท่ี 

   1.2.2 งานระบบและมาตรฐานงานบุคคล 

   1.2.3 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   1.2.4 งานวินัย 

   1.2.5 งานควบคุมเทศพาณิชย 

     1.3  ฝายปกครอง 

   1.3.1 งานธุรการ 

   1.3.2 งานศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   1.3.3 งานสถานียอยแหงที่ 1 

   1.3.4 งานสถานียอยแหงที่ 2 

   1.3.5 งานสื่อสาร 

   1.3.6 งานฝกอบรมและกิจการพิเศษ 

   1.3.7 งานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 

   1.3.8 งานทะเบียนราษฎร 

   1.3.9 งานบัตรประจําตัวประชาชน 
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  ๒.สํานักการคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรบั การนําสงเงิน การเก็บ

รักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงิน เดือน  คาจาง  

คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรร

เงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย          

งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและ          

ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

     2.1  งานธุรการ 

     2.2  สวนบริหารการคลัง 

   2.2.1   ฝายการเงินและบัญชี 

    - งานการเงินและบัญชี 

   2.2.2 ฝายพัสดุและทรัพยสิน 

    - งานพัสดุและทรัพยสิน 

   2.2.3 ฝายสถิติการคลัง 

    - งานสถิติการคลัง 

     2.3 สวนพัฒนารายได 

   2.3.1 ฝายพัฒนารายได 

    - งานพัฒนารายได 

    - งานเรงรัดรายได 

   2.3.2 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

    - งานจัดหาประโยชนจากทรพัยสิน 

    - งานพัฒนากิจการพาณิชย 

   2.3.3 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

    - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

    - งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

  ๓.สํานักการชาง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล

ทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ              

การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง 

การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม 

ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับ

แผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและ          

ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
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     3.1 ฝายบริหารงานทั่วไป 

   3.1.1  งานธุรการ  

   3.1.2  งานการเงินและบัญชี 

     3.2  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

   3.2.1  งานธุรการ 

   3.2.2  ฝายควบคุมอาคาร 

    - งานควบคุมอาคาร 

    - งานขออนุญาตอาคาร 

   3.2.3 ฝายผังเมือง 

    - งานจัดทําผังเมือง 

    - งานควบคุมผังเมือง 

   3.3   สวนควบคุมการกอสราง 

   3.3.1 งานธุรการ 

   3.3.2 ฝายวิศวกรรมโยธา 

    - งานวิศวกรรมโยธา 1 

    - งานวิศวกรรมโยธา 2 

      3.3.3 ฝายสถาปตยกรรม 

    - งานสถาปตยกรรม 1 

    - งานสถาปตยกรรม 2 

     3.4 สวนการโยธา 

   3.4.1 งานธุรการ 

   3.4.2 ฝายสาธารณปูโภค 

    - งานบํารงุรักษาทางและสะพาน 

    - งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 

   3.4.3 ฝายสวนสาธารณะ 

    - งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ 

    - งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่ 

   3.4.4 ฝายศูนยเคร่ืองจักรกล 

    - งานศูนยเคร่ืองจักรกล 1 

    - งานศูนยเคร่ืองจักรกล 2 
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     3.5 สวนชางสุขาภิบาล 

   3.5.1 งานธุรการ 

   3.5.2 ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว 

    - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    - งานเคร่ืองจักรกลและซอมบํารุง 

    - งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   3.5.3 ฝายจัดการคุณภาพน้ํา 

    - งานแบบแผนและกอสราง 

    - งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย 

    - งานบํารงุรักษาและซอมแซม 

    - งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 

  ๔.สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับสาธารณสุข

ชุมชนสงเสริมสุขภาพและอนามัย งานปองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาลทั่วไป งานอนามัยสิ่งแวดลอม และงาน

อ่ืน ๆ   เก่ียวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย งานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนเก่ียวกับ

ศูนยบริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข ประกอบดวย 

     4.1 ฝายบรหิารงานทั่วไป 

   4.1.1 งานธุรการ 

   4.1.2 งานการเงินและบัญชี 

     4.2 กลุมงานวิชาการและแผนงาน 

   4.2.1 งานวิชาการและเผยแพร 

   4.2.2 งานแผนงานและประเมินผล 

     4.3 สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   4.3.1 กลุมงานบริการการแพทย 

    - งานทันตสาธารณสุข 

   4.3.2 กลุมงานศูนยบริการสาธารณสุข 

    - งานเภสัชกรรม 

    - งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 

    - งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 

    - งานศูนยบริการสาธารณสุข 3 

    - งานศูนยบริการสาธารณสุข 4 

    - งานศูนยบริการสาธารณสุข 5 

    - งานศูนยบริการสาธารณสุข 6 

    - งานฟนฟูสภาพและสงเสริมแพทยแผนไทย 
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   4.3.3 กลุมงานสัตวแพทย 

    - งานสัตวแพทย 

   4.3.4 กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม 

    - งานรกัษาความสะอาดเขต 1 

    - งานรกัษาความสะอาดเขต 2 

    - งานรกัษาความสะอาดเขต 3 

    - งานรกัษาความสะอาดเขต 4 

     4.4 สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   4.4.1 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

    - งานสาธารณสุขชุมชน 

    - งานสงเสริมสุขภาพ 

   4.4.2 กลุมงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

    - งานปองกันโรคติดตอ 

    - งานควบคุมโรคติดตอ 

   4.4.3 กลุมงานสงเสริมสิ่งแวดลอม 

    - งานควบคุมมลพิษและเหตุราํคาญ 

    - งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

    - งานสุขาภิบาล 

    - งานพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

  ๕.กองวิชาการและแผนงาน  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและ

แผน ซึ่งมีลักษณะเพ่ือประกอบการกําหนดนโบายจัดทําแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซึ่งเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร

หรือความม่ันคงของประเทศ และเปนนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา โครงการระดับชาติ ระดับ

กระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณ ี และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ ประกอบดวย 

     5.1 งานธุรการ 

     5.2 งานสารบรรณ 

     5.3 ฝายแผนและงบประมาณ 

   5.3.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

   5.3.2 งานวิจัยและประเมินผล 

   5.3.3 งานจัดทํางบประมาณ 
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     5.4 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

   5.4.1 งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

   5.4.2 งานประชาสัมพันธ 

   5.4.3 งานสงเสริมการทองเท่ียว 

   5.4.4 งานวิเคราะหระบบสารสนเทศ 

     5.5 ฝายนิตกิาร 

   5.5.1 งานรับเร่ืองราวรองทุกข  

   5.5.2 งานนิติกรรมสัญญา  

   5.5.3 งานกฎหมายและคดี 
 

  ๖.สํานักการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการ

ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานโรงเรียน 

งานศึกษานิเทศก งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการ

ศึกษา งานกิจการศาสนา งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและ

นันทนาการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

     6.1 ฝายแผนงานและโครงการ 

   6.1.1  งานแผนงานและโครงการ 

   6.1.2  งานการเงินและบัญชี 

   6.1.3  งานธุรการ 

     6.2 สวนบริหารการศึกษา 

   6.2.1  ฝายการเจาหนาที่ 

    - งานการเจาหนาที่ 

    - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 

   6.2.2 ฝายกิจการโรงเรยีน 

    - งานโรงเรียน  

    - งานกิจการนักเรียน 

    - งานการศกึษาปฐมวัย 

     6.3 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   6.3.1 ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

    - งานการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

    - งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 
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   6.3.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกีฬาและนันทนาการ 

      6.3.3 ฝายสงเสริมศาสนา และวัฒนธรรม 

    - งานกิจการศาสนา 

    - งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

    - งานศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน 

     6.4 หนวยศึกษานิเทศก 

     6.5   โรงเรียน 
 

  ๗.สํานักการประปา มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม การผลิตและการจําหนาย

น้ําประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการงบประมาณ รายได รายจาย การบัญชีพัสดุ  

การวางแผนปรับปรุงในขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ อ่ืนๆ ที่ เก่ียวของ 

ประกอบดวย 

     7.1 งานธุรการ 

     7.2 สวนบริหารธุรกิจการประปา 

   7.2.1 ฝายการเงินและบัญชี 

    - งานการเงินและบัญชี 

   7.2.2 ฝายพัสดุและทรัพยสิน 

    - งานพัสดุและทรัพยสิน 

   7.2.3 ฝายพัฒนารายได 

    - งานจัดเก็บรายได 

    - งานเรงรัดรายได 

    - งานอานมาตรวัดน้ํา 

    - งานตัดมาตรวัดน้ํา 

     7.3 สวนผลิต 

   7.3.1 ฝายผลิต 1 

    - งานผลิต 1 

    - งานผลิต 2 

   7.3.2 ฝายผลิต 2 

    - งานผลิต 3 
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     7.4 สวนบริการและซอมบํารุง 

   7.4.1 ฝายติดตั้ง 

    - งานติดต้ัง 1 

     - งานติดต้ัง 2 

   7.4.2 ฝายซอมบํารุง 

    - งานซอมบํารงุ 1 

    - งานซอมบํารงุ 2 
 

  ๘.กองสวัสดิการสังคม  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริม 

สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน ละชุมชนแออัด การจัดใหมีและ

สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับ

งานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

     8.1 งานธุรการ 

     8.2 ฝายพัฒนาชุมชน 

   - งานพัฒนาชุมชน 

   - งานสงเสริมทางวิชาการ 

   - งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

   - งานนโยบายและแกไขปญหาชุมชน 

     8.3 ฝายสังคมสงเคราะห 

   - งานสังคมสงเคราะห 

   - งานกิจการสตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

   - งานสวัสดิภาพเดก็และเยาวชน  

   - งานสงเสริมหลักประกันของครอบครัว 

  ๙ .หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี  

ทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวของ งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุก

ประเภท  งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี 

การจัดเก็บรายได งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล งานตรวจสอบ

การทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล  และงานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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วิสัยทัศน(Vision) 

  ภายในป 2561-2563 บุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา  จะมีความรูความสามารถ  

มีทักษะ และมีความชํานาญการในหนาท่ี มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนไดรับความพึง

พอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ 
 

พันธกิจ(Mission) 

1. บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค              

ความมั่นคง และความเปนกลางทางการเมือง เปนพื้นฐาน 

2. พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการปฏิบัติงานอยาง           

มีคุณภาพ 

3. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปนคนดี  

มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรบัของสังคมและชุมชน 

4. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปนผูมี

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปนผูมี

ความรูความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 
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สวนท่ี 2 

กรอบมาตรฐาน 

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) 

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

  กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) ที่ สํานักงาน 

กพ. กําหนดไว ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบดวย 

  มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรบุคคล 

  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 4  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

 

มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  หมายถึง  การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(ก) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ 

สอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ  เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

(ข) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ  

“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ”  ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ

ทั้งในปจจุบันและอนาคต  มีการวิเคราะหสภาพกําลัง(Workforce Analysis)  สามารถระบุชองวางดานความ

ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 

(ค) สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปน

ตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ(Talent Management) 

(ง) สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสราง 

ความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง

บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 

มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational  Ffficiency) 

หมายถึง  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน  การสรรหา 

คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 
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(ข) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีมีความถูกตองเที่ยงตรง  

ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

(ค) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอ 

งบประมาณรายจายของสวนราชการ  มีความเหมาะสม  และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร(HR Productivity) 

ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 

(ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรบัปรุงการบริหารและการบริการ(HR Automation) 
 

มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM Effectiveness) 

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

(ก) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมายพันธกิจของ 

สวนราชการ(Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงานโครงการ  

และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

(ค) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมท้ังสงเสริมใหมีการ 

แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู(Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา

ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวน

ราชการ 

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)  ที่เนนประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและ

จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้

ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของ

ทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 
 

มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง 

(ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจน 

การดําเนินการดานวินัย  โดยคํานึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ

มนุษยชน 

(ข) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทั้งนี้  จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุก 

กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
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มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

หมายถึง  การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการ 

พัฒนาคณุภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

(ก) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานระบบงานและ 

บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการ

แกประชาชน  ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที  โดยไมสูญเสียรูปแบบการ

ใชชีวิตสวนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาพบังคับตาม 

กฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

(ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและ 

บุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเอง 
 

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ  เปนเคร่ืองมือที่จะชวย 

ทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสอดคลองมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด 
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สวนท่ี 3 

การจัดทํายุทธศาสตร เปาประสงค  และกลยุทธ 
 

  เทศบาลนครนครราชสีมา  ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลนครนครราชสีมา ตามขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย ผูบริหาร 

เปนหัวหนาคณะทํางาน หัวหนาสวนราชการระดับกองเปนคณะทํางาน และหนวยงานการเจาหนาที่เปน

เลขานุการ  โดยคณะทํางานดงักลาวมีหนาที่วิเคราะหขอมูลการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่ไดจากการระดมความ

คิดเห็นของผูบริหารขาราชการ พนักงานในสวนตางๆ ของเทศบาล เพ่ือจัดทําแผนกลุยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

เทศบาล ณ หองประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา  ทําใหผูเขาประชุมไดรับความรู  ความเขาใจในการจัดทํา

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล 

3. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ไดดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครนครราชสีมา  โดยระดมความคิดเห็นตั้งเปนประเด็นคําถามดังนี้ 

3.1 เปาหมายสูงสดุหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่เทศบาลตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป  

ขางหนาคืออะไร 

* งานกระบวนงาน 

* คน 

* ทรพัยากร 

* ผูรับบริการ 

3.2 อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบาล และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือ 

มุงเนนใหดีย่ิงขึ้น 

3.3 อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาล 

ประสบผลสําเร็จ เปนหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

3.4 อะไรบางท่ีหนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา  หรือทาน 

คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาท่ีสนับสนุน 
 

สรุปประเด็นคําตอบการดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรของ 

เทศบาล  4 ขอ ไดดังนี้ 

1) เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่เทศบาลตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป  

ขางหนาประกอบดวย 

* งานกระบวนงาน 

 1. ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

   2. มีการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
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3. มีการบูรณาการรวมกันระหวางสํานัก/กอง สามารถประสานงานกันอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ตามผล 

การปฏิบัติงานท่ีแทจรงิ 

* คน 

 1. บุคลกรมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ของการเปนขาราชการ 

 2. มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 

 3. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงานไดใน 

สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง 

* ทรัพยากร 

 1. มีอุปกรณในการทํางานที่ทันสมัย อยางพอเพียง 

 2. นําเทคโนโลยีมาปรับใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

 3. มีงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียง 

* ผูรับบริการ/ประชาชน 

 1. ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 

 2. ประชาชนมีความพึงพอใจ 

 3. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล 

2) อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีของเทศบาล และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือ 

มุงเนนใหดียิ่งข้ึน 

1. ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

2. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ ทํางานแบบฉันทพ่ีนอง ไมมีปญหาความขัดแยงสวนตัว 

3. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่แตละตําแหนง 

4. สภาพแวดลอมในการทํางานที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5. มีการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางตอเนื่อง 

6. มีสวัสดิการใหบุคลากร 

3) อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งท่ีตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานของเทศบาล 

ประสบผลสําเร็จเปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

1. สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับ เปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

3. การพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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4. การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับสํานกั/กองเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ

ทํางาน 

5. ผูปฏิบัติงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

4) อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรือทาน 

คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนบัสนุน 

1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 

2. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสม่ําเสมอ 

3. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 
 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลว จึงไดกําหนด 

ประเด็นยุทธศาสตรบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. การบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. พัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

3. การมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี 

4. เสริมสรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สงเสริมใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จดาน HR และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
 

กรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน (HR) ไดแก 

1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชวีิตกับการทํางาน 
 

 
ท่ี 

 
ยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคลอง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1 การบริหารกําลังคนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

1. เทศบาลสามารถจัด
อัตรากําลังสอดคลองกับ
ความจําเปนตามภารกิจ 
และพรอมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
2. มีแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชกําลังคน
ใหเกิดประโยชนสงูสุด 

1. รอยละ 80 ของสวนราชการมี
แผนกําลังคนท่ีสอดคลองกับ
ภารกิจ 
2. รอยละ 80 ของสวนราชการมี
แผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความคุมคาในการใช
อัตรากําลัง 

1 2561-
2563 

2 พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาผูบริหารและ
หัวหนางานใหเขาใจ
หลักการบริหารคน 
2. พัฒนาผูบริหารและ
หัวหนางานใหมีสมรรถนะใน
การบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ 

1. รอยละของผูอํานวยการสํานัก/
กองท่ีไดรับการพัฒนา 
2. รอยละของผูอํานวยการสํานัก/
กองท่ีผานหลักสตูรดานการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ 

2 2561-
2563 

3 สงเสริมใหบุคลากรของ
เทศบาลมีความรู/ทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

1. พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง มีความรู ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

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

3 2561-
2563 

4 เสริมสรางระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตาม
หลักธรรมภิบาล 

1. มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได 

รอยละของบุคลากรท่ีมีความรูและ
เขาใจเก่ียวกับระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4 2561-
2563 

5 สงเสริมใหพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

1.พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
ดานตางๆ เชน สวัสดิการ
สภาพแวดลอม 
2. เสริมสรางความผูกพัน
ของบุคลากรในองคกร 

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีตอองคกร 

5 2561-
2563 
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติ ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผดิชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1  
ความ
สอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร 

การบริหารกําลัง 
คนใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

1. ปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

1.การกําหนดตําแหนง
เปลี่ยนสายงาน จัด
ตําแหนงใหสอดคลอง
กับความตองการ
เหมาะสมกับปริมาณ
งานและภารกิจ 
2.จัดทําแผนการติดตาม
ตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล   

ผูบังคบับัญชา
ติตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรพัยากร
บุคคล 

พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล 
2.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลบุคคลใหมี
ความถูกตอง เท่ียงตรง 
ทันสมัย ใชงานไดสะดวก
รวดเร็ว 

1.แผนงานสงบุคลากร
เขารับการอบรมพัฒนา
ความรูดานการบริหาร
จากหนวยงานภายนอก 
2.แผนงานการจัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

สํานัก
ปลัดเทศบาล   

ผูบังคบับัญชา
ติตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร 

สงเสริมใหบุคลากร
ของเทศบาลมี
ความรู/ทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

1.พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถจน
เปนท่ียอมรับ 
2.สงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

1.จัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล 
2.สงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
อยูเปนประจํา 

สํานัก
ปลัดเทศบาล   

ผูบังคบับัญชา
ติตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ 

มิติท่ี 4  
ความพรอม
รับผิดดาน
การ
บริหารงาน
บุคคล 

เสรมิสรางระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคลตาม
หลักธรรมภิบาล 

1.เสริมสรางกระบวนการ
บริหารงานบุคคลให
โปรงใสและตรวจสอบได 

1.ส่ือสารและเสรมิสราง
ความเขาใจดานการ
บริหารงานบุคคลอยาง
ท่ัวถึง 
2.พัฒนาระบบรับฟง
ความคิดเห็น การจัดการ
รองเรียนรองทุกข ดาน
การบริหารงานบุคคล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล   

 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุลระหวาง
ชีวิตกับการ
ทํางาน 

สงเสริมใหพนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จางมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

1.จัดกิจกรรมนันทนาการ
ใหแกบุคลากร 
2.สงเสริมความสัมพันธอัน
ดีระหวางบุคลากร 
3.จัดสภาพแวดลอม
สวัสดิการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกนอกเหนือท่ี
กฏหมายกําหนด 

1.สงเสริมกิจกรรมการ
ออกกําลังกายของ
บุคลากร 
2.จัดกิจกรรมหรือ
โครงการเพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีใน
องคกร 
3.จัด/ปรับปรงุ 
สภาพแวดลอม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกให
เหมาะสมและสอดคลอง
กับความตองการของ
บุคลากร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล   

ผูบังคบับัญชา
ติตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ 
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ผลที่คาดวาหนวยงานจะไดรับ 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร มีประสิทธิภาพ                

มีประสิทธิผลมีความพรอมรับผิดดานการบริหารงานบุคคล และพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. สอดคลองกับนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัด และเทศบาล 

3. ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของ

เทศบาลเพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายที่วางไว 

 

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