นโยบายและกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับ รอง
การปฏิบั ติราชการ กําหนดไหองคกรปกครองสวนท อ งถิ่น จัด ทํ าแผนกลยุ ทธ การบริหารทรัพ ยากรบุ คคล
เพื่ อสนับ สนุนและพัฒ นาขา ราชการให สามารถปฏิ บัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมื องที่ ดี และ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ประสบความสําเร็จ
เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
นครนครราชสีมา ตามแนวทาง”การพั ฒ นาสรรมถนะการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล” หรื อ HR Scorecard
โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก
1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
*******************************************

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1

สภาพทั่วไปของเทศบาลนครนครราชสีมา

1

สวนที่ 2

กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)
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สวนที่ 3

การจัดทํายุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปของเทศบาลนครนครราชสีมา
1. ขอมูลทั่วไป
เทศบาลนครนครราชสีมา ถือเปนศูนยกลางของจังหวัด ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวั ด
นครราชสีมา มีพื้นที่รับ ผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,437 ไร 2 งาน คิดเปนรอยละ 4.96 ของ
พื้นที่อําเภอเมือง (อําเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 755.5 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณรอยละ
0.18 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร)
การแบงสวนราชการภายในเทศบาลและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล 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 งานการเจาหนาที่
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 งานสถานียอยแหงที่ 3
1.3.6 งานสื่อสาร
1.3.7 งานฝกอบรมและกิจการพิเศษ
1.3.8 งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
1.3.9 งานทะเบียนราษฎร
1.3.9 งานบัตรประจําตัวประชาชน
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1.4 ฝายรับถายโอนภารกิจ
1.1.1 งานธุรการ
1.1.2 งานสถานีขนสง
๒. สํ านั ก การคลั ง มีห น า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการจ า ย การรั บ การนํ าส งเงิ น
การเก็บ รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎี กา งานเกี่ย วกับ เงิน เดื อน คาจ าง
คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงิน ตาง ๆ การจั ดทํา บั ญ ชีทุ กประเภท ทะเบีย นคุม เงิน รายได และรายจายตาง ๆ การควบคุม การเบิ ก จา ย
งานทํ างบทดลองประจําเดือน ประจํ าป งานเกี่ย วกับ การพั สดุของเทศบาล และงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข องและ
ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
2.1 งานธุรการ
2.2 สวนบริหารการคลัง
2.2.1 ฝายพัสดุและทรัพยสิน
- งานพัสดุและทรัพยสิน
2.2.2 ฝายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
2.2.3 ฝายสถิติการคลัง
- งานสถิติการคลัง
2.3 สวนพัฒนารายได
2.3.1 ฝายพัฒนารายได
- งานพัฒนารายได
- งานเรงรัดรายได
2.3.2 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
- งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
- งานพัฒนากิจการพาณิชย
2.3.3 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
๓.สํานักการชาง มีหน าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจั ดทําขอมูล
ทางด า นวิ ศ วกรรม การจั ด เก็ บ และทดสอบคุ ณ ภาพวั ส ดุ งานออกแบบและเขี ย นแบบ การตรวจสอบ
การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง
การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกั บ
แผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ 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 ฝายสาธารณูปโภค
- งานบํารุงรักษาทางและสะพาน
- งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
3.4.3 ฝายสวนสาธารณะ
- งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ
- งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่
3.4.4 ฝายศูนยเครื่องจักรกล
- งานศูนยเครื่องจักรกล 1
- งานศูนยเครื่องจักรกล 2
3.5 สวนชางสุขาภิบาล
3.5.1 งานธุรการ
3.5.2 ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว

- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง
- งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.5.3 ฝายจัดการคุณภาพน้ํา
- งานแบบแผนและกอสราง
- งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย
- งานบํารุงรักษาและซอมแซม
- งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา
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๔.สํานักการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ ม มีหนาที่ความรับ ผิดชอบเกี่ ยวกั บ สาธารณสุ ข
ชุมชนสงเสริมสุขภาพและอนามัย งานปองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาลทั่วไป งานอนามัยสิ่งแวดลอม และงาน
อื่น ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย งานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนเกี่ยวกับ
ศูนยบริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข ประกอบดวย
4.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
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
- งานทันตกรรมคลีนิค
4.3.2 กลุมงานศูนยบริการสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 (ทุงสวาง)
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย)
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 4 (การเคหะ)
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 5 (เพาะชํา)
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)
- งานฟนฟูสภาพและสงเสริมแพทยแผนไทย
- งานจักษสาธารณสุขข
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4.3.3 กลุมงานสัตวแพทย
- งานสัตวแพทย
4.3.4 กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม
- งานรักษาความสะอาดเขต 1
- งานรักษาความสะอาดเขต 2
- งานรักษาความสะอาดเขต 3
- งานรักษาความสะอาดเขต 4
4.4 สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.4.1 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานสงเสริมสุขภาพ
4.4.2 กลุมงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- งานโรคติดตอจากสัตวสูคนและโรคนําโดยแมง
- งานโรคติดตอทางการหายใจ/ทางเดินอาหาร/ภูมิคุมกัน
- งานโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา/โรคติดตอทางเพศสัมพันธและยาเสพติด
4.4.3 กลุมงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาลตลาด
- งานอนามัยสิ่งแวดลอมและเหตุรําคาญ
- งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
- งานสุขาภิบาลอาหาร
- งานสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
๕.กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ความรับ ผิดชอบเกี่ ยวกับ การวิเคราะหน โยบายและ
แผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกําหนดนโบายจัดทําแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคงของประเทศ และเปนนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา โครงการระดับชาติ ระดับ
กระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 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 งานสงเสริมการทองเที่ยว
5.4.4 งานวิเคราะหระบบสารสนเทศ
5.5 ฝายนิตกิ าร
5.5.1 งานรับเรื่องราวรองทุกข
5.5.2 งานนิติกรรมสัญญา
5.5.3 งานกฎหมายและคดี
๖.สํานักการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบ าลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจ าหนาที่ งานโรงเรียน
งานศึกษานิ เทศก งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานหองสมุด พิพิธภัณ ฑและเครือขายทางการ
ศึกษา งานกิจการศาสนา งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒ นธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและ
นันทนาการ และงานอื่น 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 ฝายกิจการโรงเรียน
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานการศึกษาปฐมวัย
6.3 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.3.1 ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
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6.3.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
6.3.3 ฝายสงเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจการศาสนา
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานศูนยวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4 หนวยศึกษานิเทศก
- งานนิเทศการศึกษา
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวิจัยและนวัตกรรทางการศึกษา
6.5 โรงเรียน
- โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
- โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี)
- โรงเรียนกีฬานครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล)
6.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทาวสุระซอย 3
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหลักรอย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนหมอน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองไผลอม
๗.สํานักการประปา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การผลิตและการจําหนาย
น้ําประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ รายได รายจาย การบัญชีพัสดุ
การวางแผนปรั บ ปรุ ง ในข อ บกพรอ งต า ง ๆ ของการประปา รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง
ประกอบดวย
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7.1 งานธุรการ
7.2 สวนบริหารธุรกิจการประปา
7.2.1 ฝายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
7.2.2 ฝายการพัสดุ
- งานพัสดุ
7.2.3 ฝายพัสดุและทรัพยสิน
- งานพัสดุและทรัพยสิน 1
- งานพัสดุและทรัพยสิน 2
7.2.3 ฝายพัฒนารายได
- งานจัดเก็บรายได
- งานเรงรัดรายได
- งานอานมาตรวัดน้ํา
- งานตัดมาตรวัดน้ํา
7.3 สวนผลิต
- งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา
7.3.1 ฝายผลิต 1
- งานผลิต 1
- งานผลิต 2
7.3.2 ฝายผลิต 2
- งานผลิต 3
7.4 สวนบริการและซอมบํารุง
7.4.1 ฝายติดตั้ง
- งานติดตั้ง 1
- งานติดตั้ง 2
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศน้ําสูญเสีย
- งานสํารวจออกแบบ
7.4.2 ฝายซอมบํารุง
- งานซอมบํารุง 1
- งานซอมบํารุง 2
๘.กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน ละชุมชนแออัด การจัดใหมีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
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8.1 งานธุรการ
8.2 ฝายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสงเสริมทางวิชาการ
- งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานนโยบายและแกไขปญหาชุมชน
8.3 ฝายสังคมสงเคราะห
- งานสังคมสงเคราะห
- งานกิจการสตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานสงเสริมหลักประกันของครอบครัว
๙.หน ว ยงานตรวจสอบภายใน มี ห น า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานตรวจสอบบั ญ ชี
ทะเบี ย นเอกสารที่เกี่ ย วข อ ง งานตรวจสอบเอกสารการเบิ ก จ า ยเงิน งานตรวจสอบเอกสารการรับ เงิ น ทุ ก
ประเภท งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
การจัดเก็บรายได งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล งานตรวจสอบ
การทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
วิสัยทัศน(Vision)
ภายในป 2561-2563 บุคลากรของเทศบาลนครนครราชสีมา จะมีความรูความสามารถ
มีทักษะ และมีความชํานาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนไดรับความพึง
พอใจในการใหบริการของเจาหนาที่
พันธกิจ(Mission)
1. บริ ห ารงานบุ ค คลด ว ยระบบคุ ณ ธรรม โดยยึ ด หลั ก ความสามารถ ความเสมอภาค
ความมั่นคง และความเปนกลางทางการเมือง เปนพื้นฐาน
2. พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการปฏิบัติงานอยาง
มีคุณภาพ
3. สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปน คนดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
4. สงเสริม/สนับสนุน ใหพ นักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปน ผู มี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริม/สนับสนุน ใหพ นักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลเปน ผู มี
ความรูความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
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สวนที่ 2
กรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)
......................................................
กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) ที่ สํานักงาน
กพ. กําหนดไว ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบดวย
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังตอไปนี้
(ก) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ตี ั้งไว
(ข) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ
ทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลัง(Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความ
ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว
(ค) สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปน
ตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ(Talent Management)
(ง) สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสราง
ความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึ งการที่ผูนําปฏิบัติตนเป นแบบอยางที่ดีและสรางแรง
บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Ffficiency)
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
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(ข) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตองเที่ยงตรง
ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง
(ค) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร(HR Productivity)
ตลอดจนความคุมคา (Value for Money)
(ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ(HR Automation)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้
(ก) การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมายพันธกิจของ
สวนราชการ(Retention)
(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงานโครงการ
และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
(ค) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู(Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ขา ราชการและผูปฏิบั ติงานให มีทักษะและสรรถนะที่จํา เปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวน
ราชการ
(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและ
จัดลํา ดับ ผลการปฏิ บัติงานของขา ราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรีย กชื่ออื่น ได อยา งมีป ระสิท ธิผล นอกจากนี้
ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายถึง การที่สวนราชการจะตอง
(ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจน
การดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน
(ข) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุก
กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
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มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
หมายถึง การที่สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
(ก) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการ
แกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที โดยไมสูญเสียรูปแบบการ
ใชชีวิตสวนตัว
(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาพบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ
(ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและ
บุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเอง
มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่จะชวย
ทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคลองมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด
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สวนที่ 3
การจัดทํายุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ
เทศบาลนครนครราชสี ม า ไดดํ าเนิ น การจัด ทํ า แผนกลยุ ท ธก ารบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
เทศบาลนครนครราชสีมา ตามขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย ผูบริหาร
เปน หั วหนาคณะทํา งาน หัวหนา สวนราชการระดับ กองเปน คณะทํา งาน และหนว ยงานการเจาหน าที่ เป น
เลขานุการ โดยคณะทํางานดังกลาวมีหนาที่วิเคราะหขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดจากการระดมความ
คิดเห็นของผูบริหารขาราชการ พนักงานในสวนตางๆ ของเทศบาล เพื่อจัดทําแผนกลุยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาล ณ ห องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา ทําใหผูเขาประชุมได รับความรู ความเขาใจในการจัดทํ า
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
3. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ไดดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยระดมความคิดเห็นตั้งเปนประเด็นคําถามดังนี้
3.1 เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่เทศบาลตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป
ขางหนาคืออะไร
* งานกระบวนงาน
* คน
* ทรัพยากร
* ผูรับบริการ
3.2 อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบาล และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือ
มุงเนนใหดียิ่งขึ้น
3.3 อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานของเทศบาล
ประสบผลสําเร็จ เปนหมายสูงสุดที่คาดหวัง
3.4 อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรือทาน
คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน
สรุปประเด็นคําตอบการดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรของ
เทศบาล 4 ขอ ไดดังนี้
1) เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่เทศบาลตองการใหเกิดขึ้นใน 1-3 ป
ขางหนาประกอบดวย
* งานกระบวนงาน
1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
2. มีการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
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3. มีการบูรณาการรวมกันระหวางสํานัก/กอง สามารถประสานงานกันอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ตามผล
การปฏิบัติงานที่แทจริง
* คน
1. บุคลกรมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ของการเปนขาราชการ
2. มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ
3. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงานไดใน
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
* ทรัพยากร
1. มีอุปกรณในการทํางานที่ทันสมัย อยางพอเพียง
2. นําเทคโนโลยีมาปรับใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
3. มีงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียง
* ผูรับบริการ/ประชาชน
1. ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ
3. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล
2) อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบาล และอยากจะใหรักษาไวตอไปหรือ
มุงเนนใหดียิ่งขึ้น
1. ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ ทํางานแบบฉันทพี่นอง ไมมีปญหาความขัดแยงสวนตัว
3. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาที่แตละตําแหนง
4. สภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. มีการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางตอเนื่อง
6. มีสวัสดิการใหบุคลากร
3) อะไรบางที่เปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานของเทศบาล
ประสบผลสําเร็จเปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง
1. สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับ เปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. การพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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4. การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับสํานัก/กองเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ทํางาน
5. ผูปฏิบัติงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
4) อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรือทาน
คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน
2. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสม่ําเสมอ
3. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
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 ตัวชี้วัด
ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จดาน HR และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
กรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน (HR) ไดแก
1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
ที่

ยุทธศาสตร

1 การบริหารกําลังคนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

2 พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ

3 สงเสริมใหบุคลากรของ
เทศบาลมีความรู/ทักษะใน
การปฏิบัติงาน
4 เสริมสรางระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตาม
หลักธรรมภิบาล
5 สงเสริมใหพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. เทศบาลสามารถจัด
อัตรากําลังสอดคลองกับ
ความจําเปนตามภารกิจ
และพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2. มีแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชกําลังคน
ใหเกิดประโยชนสงู สุด
1. พัฒนาผูบริหารและ
หัวหนางานใหเขาใจ
หลักการบริหารคน
2. พัฒนาผูบริหารและ
หัวหนางานใหมีสมรรถนะใน
การบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ
1. พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง มีความรู ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น
1. มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เปนธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได
1.พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
ดานตางๆ เชน สวัสดิการ
สภาพแวดลอม
2. เสริมสรางความผูกพัน
ของบุคลากรในองคกร

1. รอยละ 80 ของสวนราชการมี
แผนกําลังคนที่สอดคลองกับ
ภารกิจ
2. รอยละ 80 ของสวนราชการมี
แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
และความคุมคาในการใช
อัตรากําลัง

ความ
ระยะเวลา
สอดคลอง ดําเนินการ
กรอบ HR
1
25642566

1. รอยละของผูอํานวยการสํานัก/
กองที่ไดรับการพัฒนา
2. รอยละของผูอํานวยการสํานัก/
กองที่ผานหลักสูตรดานการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ

2

25642566

1. ระดับความสําเร็จ มีการจัด
หลักสูตร โครงการ กิจกรรม ได
ครบ ทั้ง 5 ดาน(HR)
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25642566

รอยละของบุคลากรที่มีความรูและ
เขาใจเกี่ยวกับระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอองคกร
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25642566

5

25642566
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติ
ยุทธศาสตร
มิติที่ 1
การบริหารกําลัง
ความ
คนใหเกิดประโยชน
สอดคลองเชิง สูงสุด
ยุทธศาสตร

มิติที่ 2
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ

มิติที่ 3
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร

สงเสริมใหบุคลากร
ของเทศบาลมี
ความรู/ทักษะใน
การปฏิบัติงาน

มิติที่ 4
ความพรอม
รับผิดดาน
การ
บริหารงาน
บุคคล

เสริมสรางระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคลตาม
หลักธรรมภิบาล

มิติที่ 5
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุลระหวาง
ชีวิตกับการ
ทํางาน

สงเสริมใหพนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จางมีคุณภาพชีวิตที่
ดี

กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
1. ปรับปรุงโครงสรางและ 1.การกําหนดตําแหนง
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับ เปลี่ยนสายงาน จัด
ภารกิจ
ตําแหนงใหสอดคลอง
กับความตองการ
เหมาะสมกับปริมาณ
งานและภารกิจ
2.จัดทําแผนการติดตาม
ตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคล
1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
1.แผนงานสงบุคลากร
บริหารงานบุคคล
เขารับการอบรมพัฒนา
2.พัฒนาและปรับปรุง
ความรูดานการบริหาร
ระบบฐานขอมูลบุคคลใหมี จากหนวยงานภายนอก
ความถูกตอง เที่ยงตรง
2.แผนงานการจัดเก็บ
ทันสมัย ใชงานไดสะดวก ขอมูลในรูปแบบ
รวดเร็ว
อิเล็กทรอนิกส
1.พัฒนาบุคลากรใหมี
1.จัดทําแผนพัฒนา
ความรูความสามารถจน
รายบุคคล
เปนที่ยอมรับ
2.สงบุคลากรเขารับการ
2.สงเสริมการเรียนรูและ ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
อยูเปนประจํา
1.เสริมสรางกระบวนการ 1.สื่อสารและเสริมสราง
บริหารงานบุคคลให
ความเขาใจดานการ
โปรงใสและตรวจสอบได บริหารงานบุคคลอยาง
ทั่วถึง
2.พัฒนาระบบรับฟง
ความคิดเห็น การจัดการ
รองเรียนรองทุกข ดาน
การบริหารงานบุคคล
1.จัดกิจกรรมนันทนาการ 1.สงเสริมกิจกรรมการ
ใหแกบุคลากร
ออกกําลังกายของ
2.สงเสริมความสัมพันธอัน บุคลากร
ดีระหวางบุคลากร
2.จัดกิจกรรมหรือ
3.จัดสภาพแวดลอม
โครงการเพื่อเสริมสราง
สวัสดิการ และสิ่งอํานวย ความสัมพันธอันดีใน
ความสะดวกนอกเหนือที่ องคกร
กฏหมายกําหนด
3.จัด/ปรับปรุง
สภาพแวดลอม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกให
เหมาะสมและสอดคลอง
กับความตองการของ
บุคลากร

ผูรับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

การติดตามผล

ผูบังคับบัญชา
ติตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ผูบังคับบัญชา
ติตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ผูบังคับบัญชา
ติตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ
ผูบังคับบัญชา
ติตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ผูบังคับบัญชา
ติตามผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ
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ผลที่คาดวาหนวยงานจะไดรับ
1. การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของเทศบาลมี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีประสิทธิผลมีความพรอมรับผิดดานการบริหารงานบุคคล และพนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
2. สอดคลองกับนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัด และเทศบาล
3. ผูบ ริหารสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหาร/ปรับ ปรุงและพัฒ นาขีดความสามารถของ
เทศบาลเพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายที่วางไว
**************************************

