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คำนำ 

 
  การบริหารงานเทศบาลให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
ตลอดจนนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งใน
การบริหารและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาทุกด้าน เท่าที่กำลังความสามารถของเทศบาลและบุคลากรจะทำได้      จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มของเทศบาล มีระยะเวลาของแผน  3  ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2563) ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาเทศบาลและอาจจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมขึ้นในโอกาส
ต่อไป  
 

  คณะผู้บริหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนี้
แล้ว บุคลากรของเทศบาล จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมี
มาตรฐานให้แก่เทศบาลตำบลจุน ได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรสามปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  ไว้ ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.ด้านกายภาพ 
 ๑.๑. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
   เทศบาลตำบลจุน  ตั้งอยู่  เลขที่ 270 หมู่ที่ 1  บ้านห้วยกั้ง  ตำบลจุน  อำเภอจุน จังหวัด
พะเยา  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจุนและตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1091 สายจุน-ปงโดยห่างจาก
ตัวอำเภอจุน ประมาณ  2กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา  50  กิโลเมตร   
 1.2    เนื้อที่และอาณาเขต 
  มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  129   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  80,625   ไร่ 

  - พ้ืนที่สำหรับเพื่ออยู่อาศัย  จำนวน   4,421  ไร่ 
    - พ้ืนที่สำหรับที่ทำกิน   จำนวน  24,447 ไร่ 
    - พ้ืนที่ป่า    จำนวน  51,757 ไร่ 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ 
 จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับห้วยข้าวก่ำ  ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงลำห้วยร่องดู่แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรง
กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 บริเวณพิกัด PB198380 รวมระยะทางประมาณ 6,200 เมตร จาก
หลักเขตที่ 2   
 จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับ
ตำบลห้วยข้าวก่ำ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ บริเวณพิกัด 
PB 217393 รวมระยะทางประมาณ 2,100 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงตามแนวเส้นแบ่งเขตเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขาม 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนา ซึ่งตั ้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำจุน บริเวณพิกัด PB 217393รวมระยะทาง
ประมาณ 1,300 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุน
กับตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงทาง  สาธารณะเลียบไปทางก่ึงกลางทางสาธารณะตัดผ่าน
ถนน อบจ. พย 3031 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงกึ่งกลางลำห้วยสร้อยแล้วเลียบไปตามลำห้วยสร้อยถึง
หลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยสร้อย บริเวณพิกัด PB 228393 รวมระยะทางประมาณ 1,570 เมตร 

จากหลักเขตที่5 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุน
กับตำบลห้วยยางขามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงลำห้วยบง แล้วเลียบไปตามกึ่ งกลางลำห้วยบงโดยตัดผา่น
ถนน อบจ.พย 4026 แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบง แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบงโดยตัดผ่านถนน 
อบจ.พย 4026 แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบง ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยบงบริเวณพิกัด 
PB 237404  รวมระยะทางประมาณ 1,700 เมตร 
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 จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุน
กับตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามแนวสันเขา ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่ง
ตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลห้วยยางขามกับตำบลฝายกวางตรงสันดอยแง้ม บริเวณพิกัด PB 
287421 รวมระยะทางประมาณ 6,200 เมตร 

ด้านตะวันออก 
 จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลฝายกวางไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลฝายกวางกับตำบลออยตรงสัน
เขาดอยม่อนยาว บริเวณพิกัด PB 302392 รวมระยะทางประมาณ 3,400 เมตร  
 จากหลักเขตที่ 8 เป็นสันเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลออยไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลออยกับตำบลพระธาตุขิงแกงตรง
ลำห้วยเม่า บริเวณพิกัด PB 297372 รวมระยะทางประมาณ 2,570 เมตร 

ด้านใต ้
 จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุน กับตำบลพระธาตุ
ขิงแกง ไปทางทิศตะวันตกถึงลำห้วยเม่าแล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยเม่า ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ
จุดบรรจบลำห้วยเม่ากับลำห้วยเคียน บริเวณพิกัด PB 246359 รวมระยะทาง 
ประมาณ 6,200 เมตร 
 จากหลักเขตที่10 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับ
ตำบลพระธาตุขิงแกงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณสันเขาบริเวณพิกัด PB 243343 รวมระยะทางประมาณ 2,200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับ
ตำบลพระธาตุขิงแกง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณสันเขา บริเวณพิกัด PB 231313 รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 12 เป็นสันเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลพระธาตุ
ขิงแกงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านดอยขุนห้วยเสียม ดอยขุนห้วยแม่ทะลาย ดอยขุนห้วยไม้แดง ถึงหลักเขตที่ 
13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลพระธาตุขิงแกงกับตำบลปงตรงสันดอยขุนน้ำเม่าบริเวณ
พิกัด 213235 รวมระยะทางประมาณ 9,100 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลปง ไปทาง
ทิศตะวันตำเฉียงใต้ผ่านดอยควงเทวดาถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันดอยขุนห้วยน้ำจุน บริเวณพิกัด 
PB 187180 รวมระยะทางประมาณ 6,300 เมตร  
 จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลปง ไปทาง
ทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลปงกับตำบลสันโค้งตรงสัน
ดอยแปเมือง บริเวณพิกัด PB 176183 รวม ระยะทางประมาณ  1,200 เมตร 

ด้านตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลสันโค้งไป
ทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลสันโค้งกับตำบลดงสุวรรณตรงสันเขา
ปันน้ำดอยขุนห้วยทวนบริเวณพิกัด PB 173245 รวมระยะทางประมาณ 7,570 เมตร 
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 จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านดอยขุนแม่นะ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน 
บริเวณพิกัด PB 157300 รวมระยะทางประมาณ 6,100 เมตร  

จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ 
ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลดงสุวรรณกับตำบล   
ป่าซางตรงสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกัด PB 156307 รวมระยะทางประมาณ 900 เมตร 
 จากหลักเขตที ่ 18 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดง
สุวรรณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณ
พิกัด PB 1567310 รวมระยะทางประมาณ 400 เมตร 

จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นเย็บตามแนวสันเขาซึ่งเป้ฯเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลป่าซางไป
ทางทิศเหนือผ่านดอยกิ่วคอลืมแล้วเลียบไปตามแนวสันเขาผ่านดอยขุนห้วยข้าวก่ำ ถึงเหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณสันดอยขุนห้วยข้าวก่ำ บริเวณพิกัด PB 159340 รวมระยะทางประมาณ 3,800 เมตร 
ภูมิประเทศ 
 ตำบลจุนมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาเหมาะสำหรับการทำนา การเลี้ยงสัตว์ และ
การเกษตรกรรม  และเป็นแหล่งน้ำต้นน้ำลำธาร มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือลำน้ำแม่ทะลาย และลำน้ำจุนของ
ตำบลจุน  
   

๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
  ๒.๑. เขตการปกครอง  
 ตำบลจุน มีจำนวนหมู่บ้าน  17   หมู่บ้าน  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลจุนทั้งหมด ได้แก่ 

-หมู่ที่ 1  บ้านห้วยกั้ง  - หมู่ที่ 10 บ้านร่องดู่ 
-หมู่ที่ 2  บ้านจุน   - หมู่ที่ 11 บ้านห้วยกั้งพัฒนา 
-หมู่ที่ 3  บ้านค้างหงส์  - หมู่ที่ 12 บ้านศรีมาลัย 
-หมู่ที่ 4  บ้านเซี๊ยะ  -หมู่ที่ 13 บ้านค้างหงส์ใหม่ 
-หมู่ที่ 5  บ้านดอนมูล  -หมู่ที่ 14 บ้านดอนไชยพัฒนา 

  -หมู่ที่ 6  บ้านดอนไชย  -หมู่ที่ 15 บ้านใหม่กาญจนา 
  -หมู่ที่ 7  บ้านสร้อยศรี  -หมู่ที่ 16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา 
  -หมู่ที่ 8  บ้านจุนพัฒนา  -หมู่ที่ 17 บ้านจุนรัชดา 
  -หมู่ที่ 9  บ้านใหม่ดอนมูล 
  2.2. การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชกสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 มีจำนวนทั้งหมด 17 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี ) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน จำนวน  2 เขตๆ ละ 6 
คน รวมเป็น 12 คน 
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3.ประชากร 
3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

  ประชากรทั้งสิ ้น   9,617คน  แยกเป็นชาย  4,698  คน หญิง   4,919   คน ข้อมูล ณ 
ตุลาคม 2559  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 75 คน/ตารางกิโลเมตร  มีความหนาแน่น เฉลี่ยประมาณ 75 คน/ตาราง
กิโลเมตร โดยแยกรายละเอียดเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

๒. ศักยภาพของท้องถิ่น 
  โครงสร้างบริหารงานบุคคล  เทศบาลตำบลจุน  มีโครงสร้างและหน่วยงานภายใน   ดังต่อไปนี้ 
  ๑. คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี ๒ คน , ที่ปรึกษาฯ และ
เลขานุการฯ 
  ๒. สภาเทศบาลตำบลจุน  ประกอบด้วยประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล 
  เทศบาลตำบลจุนมีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจาการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  จำนวน ๑๒ 
คน  ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี  ปัจจุบันเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นรักษาการตามคำสั่งของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

       การบริหารงานของเทศบาลตำบลจุน   ปัจจุบันแบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น  3 กอง และ 
๑ หน่วยงาน ได้แก่ 

๑. สำนักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองการศึกษา 

โดยแต่ละหน่วยงานมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

ชื่อหน่วยงาน พนักงานสามัญ 
 

( อัตรา ) 

ลูกจ้างประจำ 
 

( อัตรา ) 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

( อัตรา ) 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

( อัตรา ) 
1. สำนักปลัด 15 1 5 8 
2. กองคลัง 8 - 2 1 
3. กองช่าง 5 - 3 3 
4. กองการศึกษา 4 - 11 - 

รวม 31 1 21 12 
ข้อมูล ณ วันที่   14  สิงหาคม  2564 
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  1. สำนักปลัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และ

ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 

  1.1 ฝ่ายอำนวยการ มี 8 งาน 
        1) งานบริหารทั่วไป 
        2) งานการเจ้าหน้าที ่
        3) ส่งเสริมการเกษตร  
        4) งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
        5) งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
        6) งานสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
        7) งานประชาสัมพันธ์ 
        8) งานธุรการ 
  1.2 ฝ่ายปกครอง มี 5 งาน 
        ๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๒) งานนิติการ 
        3) งานทะเบียนราษฎร์ 
        4) งานงบประมาณและแผน 
        5) งานกิจการสภา  
 

   2.  กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ การนำส่งเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบำเหน็จ  บำนาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่ างๆ การ
จัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลอง
ประจำเดือน ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับ
มอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย  คือ 
   2.1 ฝ่ายบริหารงานการคลัง มี ๔ งาน 

1) งานการเงินและบัญชี   
2) งานระเบียบการคลัง 
3) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
4) งานสถิติการคลัง 

   2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ มี 4 งาน 
    1) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ๒) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    3) งานผลประโยชน์ 
    4) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
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 3.   กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล 
ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง 
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและการซ่อมบำรุง  การควบคุมการ
ก่อสร้าง  และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย  คือ 
   3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มี 4 งาน 

1)  งานสถาปัตยกรรม  
2)  งานวิศวกรรมโยธา 
4)  งานผังเมือง 
5)  งานธุรการ 

   3.2 ฝ่ายการโยธา  มี  4  งาน 
1)  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
2)  สวนสาธารณะ 
3)  งานศูนย์เครื่องจักรกล 
4)  งานสาธารณูปโภค 
 

4.  กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้มี
งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งาน
การศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมการ
เด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย  คือ 

4.1 ฝ่ายบริการการศึกษา  มี 3 งาน คือ 
1) งานธุรการ   
2) งานการศึกษาปฐมวัย 
3) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

4.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 2 งาน คือ 
      1)  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
      2)  งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน 
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วิสัยทัศน์(Vision) 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลจุน คือ  
     “คนจุนสุขใจ อยู่เมืองสะอาด  สะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยแข็งแรง มีแหล่งเรียนรู้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี” 
 

พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน 
  2. พัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนดำรงชีวิตและอยู่รวมกันอย่างมีความสุขตามหลักการศาสนา   
   และสอดคล้องกันวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  7. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 8. สร้างความม่ังคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 

9. การพัฒนาระบบและคุณภาพการบริการให้เกิดความรวดเร็วเสมอภาพท่ัวถึงเป็นธรรมและมี 
   ประสิทธิภาพ 
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บทที่  2 
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 
 
 

  เทศบาลตำบลจุน ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard)  ที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ ซึ่งกรอบมาตรฐาน
ประกอบด้วย 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริการทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  (ข)  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 
“กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลัง (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการ
กำลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 
  (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่งจำเป็น
ต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

  (ง)  ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

  หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

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

(ข)  ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง  
เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
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   (ค)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 

ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 
   (ง)  มีการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 
พันธกิจของส่วนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   (ค)  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและ
จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง  การที่ส่วนราชการจะต้อง 
   (ก)  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย  โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
   (ข)  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ทั้งนี้ จะต้องกำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ 
ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
   (ก)   ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ระบบงานและบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี  โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 
   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ 
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ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
   (ค)  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยทำให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 
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บทที่  3 

การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ของเทศบาลตำบลจุน 

 
  เทศบาลตำบลจุน ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลจุน ตาม
ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
  1.  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การการพัฒนาพนักงานเทศบาลประกอบด้วย ผู้บริหาร
เป็นหัวหน้าคณะทำงาน  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะทำงาน และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ โดยคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ได้จากการระดมความ
คิดเห็นของผู้บริหารข้าราชการ พนักงานในส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล   
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุน ทำให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรของเทศบาล 
  3.  จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ดำเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลจุน โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นคำถามดังนี้ 
  3.1  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่เทศบาลตำบลจุนต้องการให้เกิดขึ้นใน 1-3 ปี 
ข้างหน้าคืออะไร 
       3.1.1 งานกระบวนงาน 
       3.1.2 คน 
       3.1.3 ทรัพยากร 
       3.1.4 ผู้รับบริการ 

3.2  อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบาลตำบลจุน และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไปหรือ
มุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น 
  3.3  อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลประสบ
ผลสำเร็จ เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
  3.4  อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวัง
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
   สรุปประเด็นคำตอบการดำเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรของ
เทศบาลตำบลจุน 4 ข้อ ได้ดังนี้ 

  1)  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่เทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นใน 1-3 ปี ข้างหน้า
ประกอบด้วย 
  *   งานกระบวนงาน 
   (1)   ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   (2)   มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   (3)   มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   (4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผล
การปฏิบัติงานที่แท้จริง 
  *  คน 
   (1)   บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ 

(2)    มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 
(3)    บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน 

ได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   (4)   จำนวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

*   ทรัพยากร 
(1)   มีอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง 
(2)   นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
(3)    มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง 

  *   ผู้รับบริการ/ประชาชน 
   (1)   ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง 
   (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 
   (3)   เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2)   อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบาล และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้น
ให้ดียิ่งขึ้น 
   (1)   ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
   (2)   บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานแบบฉันท์พ่ีน้อง 
   (3)    บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละตำแหน่ง 
   (4)    สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   (5)    มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
   (6)    มีสวัสดิการให้บุคลากร 

  3)  อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล
ประสบผลสำเร็จ เป้าหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

  (1)   สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในทุกระดับ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

  (2)   สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  (3)   การพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
  (4)   การกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่ระดับสำนัก/กองเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน

การทำงาน 
  (5)   ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
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4)   อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงท่ีผ่านมา หรือท่าน

คาดหวังให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
   1)  มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 
   2)  มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ 
   3)  ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 

4.   กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้ว จึงได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1.   มีการวางแผนและบริหารกำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต  

2.   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และมีการบูรณา 
การร่วมกัน 

3.   มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม 

กฎหมาย 
5.   มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
6.   มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
7.   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ความรู้และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
8.  คณะทำงานฯ ได้จัดประชุมข้าราชการ เพ่ือร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของประเด็น  

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง ( Gap  Analysis )  ซึ่งเป็นการหา
ส่วนต่างระหว่างระดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
สถานภาพปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันเพียงไร ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็น ทิศทางความต้องการกับผลการการ 
ปฏิบัติงานด้าน HR ในปัจจุบัน (Gap Analysis) จึงได้ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีส่วนต่าง
มากที่สุด 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ   

1.   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน 

2.    มีการวางแผนและบริหารกำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

3.   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย 

4.   มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
5.   มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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6.   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้  และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

7.   มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
  
 

การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของประเด็นยุทธศาสตร์ และการกำหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และมี
การบูรณาการร่วมกัน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
     ข้าราชการในทุกระดับสม่ำเสมอ 
2.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ 

1.  ค่านิยมในการทำงานของผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน 
3.  ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศ 
และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน
3.  มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่าง 
    สม่ำเสมอ 

1.  ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญ 
2.  ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการทำงานของ 
    ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.  มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี 
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเร็จของการทำงานแบบมีส่วนร่วม   
งานบรรลุผลตามเป้าหมาย  ทำงานมีความสุข 
2. จำนวนครั้งในการประชุม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  มีการวางแผนและบริหารกำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของ 
ส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
    และรัฐบาล 
2.  วิเคราะห์อัตรากำลังในการจัดแผนอัตรากำลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ 

1. ข้อจำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 

1.  จัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 
2. จัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

1. จำนวนครั้งในการปรับแผนอัตรากำลัง 
2.  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค

บังคับตามกฎหมาย 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากร 
      บุคคล 
2.  จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทำงาน 

1. ข้อจำกัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
2.  ปัญหาหนี้สินของพนักงาน 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.   กำหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง   ชีวิตที่ดี 
     กับข้าราชการ 
2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  ให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการให้กับ
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทำงาน 
 

1.  จำนวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
กำหนด 
2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทำงาน 
    และบริการ 
3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 

1.  บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.   จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
      ให้กับบุคลากร 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

1.  ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการทำงาน 
    และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงาน 
2.  จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
 

1.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการดำเนินงาน 
     ไม่ชัดเจน 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.   กำหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ดำเนินงานให้ชัดเจน 
 

1.  ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2.  มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
     บุคคลอย่างสม่ำเสมอ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
2. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน 
บุคคลอย่างสม่ำเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้เพื่อการตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ 
 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
2.  ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ 
3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.   มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
2.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2.  มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.   มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
4. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
2.  จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

 
 
 
 



                                     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน  เทศบาลตำบลจุน หน้า 21 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7    มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)   
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี  อย่างสม่ำเสมอ 
 

1.  ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.   มีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร  
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
3.   นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

1.  จำนวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3.  ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงาน  เทศบาลตำบลจุน หน้า 22 
 

 
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด   

ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้าน HR และระยะเวลาที่จะดำเนินการ 
 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงาน
เป็นทีม และมีการบรูณาการ
ร่วมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรให้ม ี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบ
บริหารราชการยุคใหม ่
2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการใน
ทุกระดับสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสำเร็จของการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม   งาน
บรรลผุลตามเป้าหมาย  ทำงาน
มีความสุข 
2. จำนวนครั้งในการประชุม 

5 2564 -
2566 

 
 

2 มีการวางแผนและบริหารกำลังคน
สอดคล้องกับภารกิจ 
และความจำเป็นของส่วนราชการ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากำลังให้เหมาะสม กับ
ภารกิจ 
2. จัดทำแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

1. จำนวนครั้งในการปรับแผน
อัตรากำลัง 
2.  ระดบัความสำเรจ็ในการ
จัดทำแผนผังเส้นทางความ 
ก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

1 2564 -
2566 

 
 

3 ส่งเสริมสวสัดิการและสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพิ่มเติมทีไ่ม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
 

1.  ให้พนักงานนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ทำงานและในชีวิตประจำวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน 
และสวสัดิการให้กับบุคลากร
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน 
 

1.  จำนวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
กำหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจของ 
บุคลากรต่อการจดัสวสัดิการ 

5 2564 -
2566 

 
 

4 มีระบบการบริหารผลงานท่ีเน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่า 

1. มีระบบการประเมินผลงานท่ี
เที่ยงตรง เชื่อถือได ้
2.  มีการติดตามและระเมินผล
การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ 
กลางในการทำงาน และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  
 

3 2564 -
2566 
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ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความ
สอดคล้อง
กรอบ HR 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

5 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ 
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 
2. จัดทำโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารงาน บุคคลอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือการใช้ดลุพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐานหรือ
รายงานเกี่ยวกับดา้นการ
บริหารงานบุคคลไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/กจิกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จำนวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล 

4 2564 -
2566 

 
 

6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
แบ่งปันแลกเปลีย่นข้อมูลความรู้  
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรู ้
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์
ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู ่
4. มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร  

1.  ระดบัความสำเรจ็ในการ
เผยแพร่องค์ความรู ้
2.  จำนวนองค์ความรู้ทีไ่ด้รับ
การรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรทีม่ีการ
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
   

3 2564 -
2566 

 
 

7 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ 
 

1.   มีการนำเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมระสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT 
ของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ 
3.   นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลด
ปริมาณการใช้วัสดคุรุภณัฑ ์
 

1.  จำนวนกิจกรรมด้านการ
บริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับ
อบรมหรือพัฒนาความรู้ดา้น
เทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการใช้วัสดุครภุัณฑ์
ลดลง 

2 2564 -
2566 
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รายงานแผนงาน/โครงการทีร่องรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตาม

ผล 
มิติท่ี 1 
ความ

สอดคล้อง
เชิง 

ยุทธศาสตร์ 
 

1.  ปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตรากำลังให้
เหมาะสม กับ
ภารกิจ 
2. จัดทำแผนผัง
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 

1. จำนวนครั้งใน
การปรับแผน
อัตรากำลัง 
2.  ระดบั
ความสำเร็จใน
การจัดทำแผนผัง
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 

1.  แผนงานจัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
2. โครงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี    
ฝ่าย
อำนวยการ 
สำนักปลดั 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1.   มีการนำ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนา
ความรู้ด้าน IT 
ของบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ 
3.   นำ
เทคโนโลยีมาใช้
เพื่อลดปรมิาณ
การใช้วัสดุ
ครุภณัฑ ์
 

1.  จำนวน
กิจกรรมด้านการ
บริหารงาน
บุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู
และให้บริการ 
2.  ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
อบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้าน
เทคโนโลย ี
3.  ปริมาณการ
ใช้วัสดุครุภณัฑ์
ลดลง 

1.  แผนงานส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้าน IT จาก
หน่วยงานภายนอก 
2. แผนงานการจัดทำบันทึกทะเบยีนประวัต ิ
ด้วยคอมพิวเตอร ์
3. แผนงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี    
ฝ่าย
อำนวยการ 
สำนักปลดั 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ 

มติท่ี 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 4) 

1. มีระบบการ
ประเมินผลงานท่ี
เที่ยงตรง เชื่อถือ
ได ้
2.  มีการติดตาม
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชน
เป็นศูนย์ กลางใน
การทำงาน และ
บริการ 
 

1. ระดับความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อ
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อ
ผลการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
  
 

1.  แผนงานการสำรวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. แผนงานการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี    
ฝ่าย
อำนวยการ 
สำนักปลดั 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/
โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
(ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 6) 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ อย่าง
สม่ำเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้
ด้วย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม  
องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู ่
4. มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร  

1.  ระดบัความสำเรจ็ใน
การเผยแพร่องค์ความรู ้
2.  จำนวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่
มีการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

1.  โครงการอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล 
2.  แผนงานการเผยแพร่
องค์ความรู้ในองค์กร 
3. แผนงานการจัดเก็บ
รวบรวมความรู้ในองค์กร 
4.  แผนงานการจดัทำแผน 
พัฒนาบุคลากร 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี    
ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลดั 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

มิติท่ี 4 
ความพร้อม
รับผิดด้าน

การ
บริหารงาน

บุคคล 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับ ยดึระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
2. จัดทำโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการ
บริหารงาน บุคคลอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

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

1. .  แผนงานการจดัเก็บ
หลักฐานการตัดสินใจหรือ
การใช้ดุลพินิจและรายงาน
เกี่ยวกับด้านการ 
บริหารงานบุคคล 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี    
ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลดั 

ผู้บังคับบญัชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติท่ี 5 

คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่าง 

ชีวิตกับการ
ทำงาน 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 3) 

1.  ให้พนักงานนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการทำงานและใน
ชีวิตประจำวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน และสวสัดิการ
ให้กับบุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการทำงาน 
 

1.  จำนวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายกำหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการ 

1.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.  แผนงานสำรวจความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการ 
3. โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนเพื่อดำเนินการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี    
ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลดั 

ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่ 1) 

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

1. ระดับความสำเร็จของ
การทำงานแบบมีส่วน
ร่วม   งานบรรลผุลตาม
เป้าหมาย  ทำงานมี
ความสุข 
2. จำนวนครั้งในการ
ประชุม 

1. แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมาย 
2.  แผนงานการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารและ 
พนักงาน 

สำนักปลดั ผู้บังคับบัญชา
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

 
 

ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ 
  1.  การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลจุน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิด และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
  2.   สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัด  อำเภอและของ
เทศบาล 

3.   ผู้บริหารนำเป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของเทศบาล
เพ่ือบรรลุภารกิจ เป้าหมายที่วางไว้ 
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บทที่  ๔ 
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือกำหนดตำแหน่งข้าราชการ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น 

๔.๑ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลตำบลจุน ประกอบด้วย  ๕  ยุทธศาสตร์  คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. ยุทธศาสตร์  พัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยวและการลงทุน 
  ๑.๒  การพัฒนาแหล่งน้ำและบริการจัดการน้ำ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร  
  ๑.๓  พัฒนา  สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  ๑.๔  การพัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

  ๒. ยุทธศาสตร์   พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
๒.๑  การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๒  การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.๓  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๔  ส่งเสริมการจัดการทุกระดับการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒.๕  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
  ๒.๖  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 

๒.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคง 
          ๒.๘  ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ  ประชาชน ให้มีทักษะภาษาด้านต่างประเทศ  และการประกอบ
อาชีพและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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๓. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 

การดำรงชีวิต 
  ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน  เพ่ือการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๓  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ  เกี่ยวกับการกำจัดขยะ  น้ำ
เสีย  หมอกควัน ฯลฯ 

๔. ยุทธศาสตร์  ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔.๑  ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
  ๔.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๔.๓  พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๔.๔  เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
  ๔.๕  เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ๔.๖  เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี 
๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 

  ๕.๒ การส่งเสริมสนันสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม   
  ๕.๓ การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร  และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  ๕.๔  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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ตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การกำหนดหน่วยงานและตำแหน่งของข้าราชการ 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ/

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 

๑. ยุทธศาสตร์  
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
และสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน 
๑.๒  การพัฒนาแหล่งน้ำและบริการจัดการน้ำ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร  
๑.๓  พัฒนา  สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
๑.๔  การพัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
และเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ 

- สำนักปลัด ตำแหน่งที่
เกี่ยวข้อง 
1. ปลดัเทศบาล 
2. หัวหน้าสำนักปลดั 
3. หัวหน้าฝา่ยอำนวยการ 
4. นักจัดการงานท่ัวไป 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
6. นักพัฒนาชุมชน 
- กองช่าง ตำแหน่งท่ี
เกี่ยวข้อง 
1. ผู้อำนวยการกองช่าง 
2. หัวหน้าฝา่ยแบบแผน
และก่อสร้าง 
1. ผู้อำนวยการกองคลัง 
2. หัวหน้าฝา่ยบรหิารงาน
คลัง 
3. นักวิชาการพัสด ุ

 
ตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การกำหนดหน่วยงานและตำแหน่งของข้าราชการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 

๒. ยุทธศาสตร์   พัฒนา
สังคม  การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

๒.๑  การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒  การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒.๓  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชน
หรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 
๒.๔  ส่งเสริมการจัดการทุกระดับการศึกษา  เพ่ือ
พัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
๒.๕  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
๒.๖  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกัน 
 

- สำนักปลัด ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 
1. ปลดัเทศบาล 
2. หัวหน้าสำนักปลดั 
3. หัวหน้าฝา่ยปกครอง 
4. จพง.ป้องกันฯ 
5. นักทรัพยากรบคุคล 
6. นักพัฒนาชุมชน 
- กองการศึกษา ตำแหน่งท่ี
เกี่ยวข้อง 
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๑. นักวิชาการศึกษา 
2. ครผูู้ดูแลเด็ก 
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ตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การกำหนดหน่วยงานและตำแหน่งของข้าราชการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ตำแหน่งที่

เกี่ยวข้อง 
๓. ยุทธศาสตร์  บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓.๑ การอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการดำรงชีวิต 
๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน  เพ่ือการ
จัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

สำนักปลดั 
1. นักวิชาการสาธารณสุข 
2. นักวิชาการสุขาภิบาล 
- กองช่าง ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 
1. ผู้อำนวยการกองช่าง 
2. หัวหน้าฝา่ยแบบแผนและก่อสร้าง 

๔. ยุทธศาสตร์  ความ
ม่ันคงและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๔.๒ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ
๔.๓ การเสริมสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์  ของคนในชาติ 
 

- สำนักปลัด / ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งที่
เกี่ยวข้อง 
1. ปลดัเทศบาล 
2. หัวหน้าสำนักปลดั 
3. หัวหน้าฝา่ยปกครอง 
4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
5. นิติกร 

๕.ยุทธศาสตร์ การบริหาร
จัดการที่ดี 

 

๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรม
มาภิบาล 
๕.๒ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้
ภาคประชาสังคม  และการมีส่วนร่วมของ 
อปท. ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕.๓  การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

- สำนักปลัด / ฝ่ายปกครอง / ฝ่าย
อำนวยการ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 
๑. ปลดัเทศบาล 
2. หัวหน้าสำนักปลดั 
3. หัวหน้าฝา่ยอำนวยการ/ ฝ่าย
ปกครอง 
4. นิติกร 
5. นักจัดการงานทะเบียนและบตัร 
6. นักทรัพยากรบคุคล 
- กองคลัง ตำแหน่งท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. นักวิชาการพัสด ุ
๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ยังไม่มี
ตำแหน่งในแผน) 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
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ภาคผนวก                      
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