
 

 
 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด 
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน HR และระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ 

 
ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลส าเร็จของการปฏิบัติ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้ท างานแบบมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม และมี
การบูรณาการร่วมกัน 

1.พัฒนา/
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
บุคลากรให้มี
วิสัยทัศน์ และเข้าใจ
ในระบบบริหาร
ราชการยุคใหม่ 
2.จัดประชุมเพ่ือการ
รับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานในทุก
ระดับสม่ าเสมอ 

1.ระดับความส าเร็จของ
การท างานแบบมีส่วน
ร่วมงานบรรลุผลตาม
เป้าหมายท างานมี
ความสุข 
2.จ านวนครั้งในการ
ประชุม 

1.การเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมประชุม 
2.ประจ าเดือนๆ ละ 1 
ครั้ง รวม 12 ครั้ง 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

2 มีการวางแผนและบริหาร
ก าลังคนสอดคล้องกับ
ภารกิจและความจ าเป็น
ของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

1.ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 
2.จัดท าแผนผัง
เส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

1.จ านวนครั้งในการปรับ
แผนอัตราก าลังระดับ
ความส าเร็จใน 
2.การจัดท าแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 

1.ไม่มีการปรับปรุงแผนฯ 
2.คู่มือแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าอาชีพ 
จ านวน 1 เล่ม 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
เพ่ิมเติมที่ไม่ใช้สวัสดิการ
ภาคบังคับตามกฎหมาย 

1.ให้พนักงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.จัดสภาพแวดล้อม
การท างาน และ
สวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการ
ท างาน 

1.จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก าหนด 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ 

1.จัดเลี้ยงปีใหม่ วันเกิด 
วันบรรจุแต่งตั้ง วันโอน
(ย้าย) และวันส าเร็จ
การศึกษาฯ 
2.แบบประเมินความพึง
พอใจในการจัดสวัสดิการ 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 
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ด าเนินการ 
4 มีระบบการบริหารผลงาน

ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความ
คุ้มค่า 

1.มีระบบประเมินผล
งานที่เที่ยงตรงเชื่อถือ
ได้ 
2.มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
3.ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการ
ท างานและบริการ 

1.ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ 
ระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1.บันทึกรายงานผลการ
ประเมินประจ าปี ให้ทุก
คนทราบพร้อมลงลายมือ
ชื่อ 
2.แบบประเมินความพึง
พอใจของประชาชน ณ จุด 
บริการ. 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

5 มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1.ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับ ยึดระบบ
คุณธรรมเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงาน 
2.จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
3.มีการเผยแพร่ 
ข้อมูล ข่าวสารด้าน
การบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

1.มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานใน
เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.มีการจัดเก็บหลักฐาน
หรือรายงานเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารงาน
บุคคลไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบ 
3.มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
4.จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความโปร่งใส
ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

1.มีการจัดเก็บเอกสาร
ด้านการบริหารงานบุคคล
ไว้เป็นหมวดหมู่ 
2.มีโครงการ/กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จ านวน 5 กิจกรรม 
3.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความโปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 
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ด าเนินการ 

6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มี
การพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.มีการจัดอบรมหรือ
ส่งบุคลากรเข้ารับ
การ พัฒนาความรู้ 
ทักษะ อย่าง
สม่ าเสมอ 
2.มีการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ให้กับบุคลากร
อ่ืนได้เรียนรู้ 
3.มีการเก็บรวบรวม 
องค์ความรู้เป็นระบบ
และหมวดหมู่ 
4.มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.ระดับความส าเร็จใน
การเผยแพร่องค์ความรู้ 
2.จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
รีบการรวบรวม 
3.ร้อยละของบุคลากรที่
มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

1.ร้อยละ 90 ของ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ 
2.องค์ความรู้ที่ได้ จะมี
การจัดท าเอกสารคู่มือ
เผยแพร่ และในที่ประชุม
ประจ าเดือน 
3.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

7 มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือปรับปรุงการบริหาร
และการบริการ 

1.มีการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.มีการพัฒนาความรู้
ด้าน IT ของบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ 
3.น าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือลดปริมาณการใช้
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.จ านวนกิจกรรมด้าน
การบริหารงานบุคลากร
ที่ใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ 
2.ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยี 
3.ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ลดลง 

1.การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 
10 กิจกรรม 
2.ร้อยละ 1 ของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยี 
3.ปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ลดลง ร้อยละ 5 

1 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 


