
 

 

 

 

นโยบายและกลยุทธ์ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลช่อแฮ 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่  
ส านักปลัดเทศบาล  



ค าน า 
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง      
การปฏิบัติราชการ   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล          
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และ       
ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ           
องค์กรประสบความส าเร็จ 
 

เทศบาล ต าบลช่อแฮ  จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร     
บุคคลขึ้น  เพื่อสร้างระบบบริหาร  และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีคุณธรรม  สมรรถนะสูง          
เพื่อเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง  ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล      
และการบริการประชาชน  ตามภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงภารกิจต่าง  ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป  

 
เทศบาต าบลช่อแฮ  

มิถุนายน ๒๕๖๒  



สารบัญ 
 
    เร่ือง                         หน้า  
 
๑. ความเป็นมา             ๑  
๒. วิสัยทัศน์             ๒  
๓. พันธกิจ             ๒  
๔. เป้าประสงค์             ๒  
๕. ยุทธศาสตร์             ๒  
๖. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)    ๔   
๗. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลช่อแฮ     ๕  
๘. แผนปฏิบัติการ/โครงการ           ๖  
.  



นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๑. ความเป็นมา  
 

สุขาภิบาลช่อแฮ จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดต้ังสุขาภิบาลช่อแฮ 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๘๔ ตอนท่ี ๑๒๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และได้มีการประกาศยุบรวมสภาต าบล    
ช่อแฮ กับเทศบาลต าบลช่อแฮในราชกิจจานุเบกษาท่ัวไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ 
และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

เทศบาลต าบลช่อแฮเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีภารกิจ อ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้อง รับผิดชอบ ภายใต้
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑ ๓)      
พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนี้  

ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต (ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 
 ภารกิจหลัก 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย       

เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ด้วยค่านิยมหลักและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สถานบันทางสังคม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ เพื่อสุขภาพอนามัย และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
8. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
10. การส่งเสริมสุขภาพ พลามัยของประชาชน และส่งเสริมกิจกรรมด้านการสาธารณสุข 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา และในวันส าคัญทางศาสนา 
12. การส่งเสริมการสืบทอด การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
 ภารกิจหลัก 
1. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาท่ีสาธารณะ แหล่งน้ า และพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม น่าอยู่  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
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ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ภารกิจหลัก 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. ส่งเสริมด้านการเกษตร และสนับสนุนการด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ภารกิจหลัก 
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ าแบบ

บูรณาการ 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้าน

ต่างๆ 
3. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
4. พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ 
5. ด าเนินการจัดท าผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาองค์กร 
 ภารกิจหลัก 
1. ส่งเสริมการปกครองและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย 
2. สร้างจิตส านึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน และส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

3. การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ 
5. การพัฒนาอาคาร สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
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๒. วิสัยทัศน์  (Vision) การพัฒนาของเทศบาลต าบลช่อแฮ 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
“เทศบาลต าบลช่อแฮน่าอยู่ มีการพัฒนาทุกด้าน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

 
๓. พันธกิจ (Mission) 

๑. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  
๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ระบบประปา ไฟฟ้า ให้ท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
๖. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
๗. พัฒนาการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
๔. เป้าประสงค์  

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยและสมัครสมานสามัคคี  
๓. เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
๔. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕. สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทุกด้านได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
๗. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๘. ประชาชนได้รับการบริการสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบการบริหารงานยึดหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 
 
๕. ยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการพัฒนาองค์กร 
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๖. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  
๖.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

    จุดแข็ง (Strength – s) 
๑) องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายใน และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

อย่างชัดเจน 
๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ด าเนินการผ่านทางเว็บไซด์และเสียงตาม

สายของเทศบาลอย่างสม่ าเสมอ 
๓) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท้ังการส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น การ

จัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
    จุดอ่อน (Weakness-w) 

๑) มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา 
๒) บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ระบบการบริการสมัยใหม่ท่ีมี

เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง  
๓) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในพื้นท่ียังไม่ท่ัวถึง 
๔) ชุมชนและประชาชนยังให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลน้อย ขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผน 
๕) หน่วยงานภายในยังไม่สามารถเช่ือมโยงระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ท้องถิ่น 
๖) สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท างานไม่เอื้อต่อการท างานท่ีเป็นระบบ 

 
๖.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

 โอกาส (Opportunity)  
 ๑)  ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป

ด้วยความรวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ี
เกิดขึ้นภายหลัง  

๒) ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล  

 ๓)  มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
 ๔)  มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมท่ัวประเทศท าให้มีเครือข่ายในการ

ท างาน  
 

 อุปสรรค (threats)  
 ๑)  ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย  
 ๒)  นโยบายลดจ านวนคนในภาครัฐ  
 ๓)  การก าหนดกรอบอัตรากาลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบ

ก าหนด  
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๗. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลช่อแฮ  
 

เทศบาลต า บลช่อแฮ  ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น  ส าหรับใช้เป็นกรอบ  และแนวทาง
ในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล  ให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข  ขวัญก าลังใจดีพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้  

 
๗.๑ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากาลัง  

เป้าประสงค์  
วางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบอัตราก าลัง  และการบริหาร

อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร  รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล  เช่ือมโยงกับผลตอบแทน  และการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
๑) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
๒) จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ท้ังด้าน  การสรรหา  การ

เล่ือนขั้นและปรับต าแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  และการบริหาร
ผลตอบแทน  

๓) จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ   
๔) จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก   
๕) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
 
๗.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร  
  เป้าประสงค์  

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ  ศักยภาพ  
และทักษะการท างาน  ท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  และ ยุทธศาสตร์ขององค์การ  เพื่อให้การ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
รวมท้ังส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
๑) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง  ๓ ปี  
๒) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓) จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
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๔) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพ

และต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
๕) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละและอุทิศตนเพื่อ

องค์กร  
๖) พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้

และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 
๗.๓ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

เป้าประสงค์  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  จัดการทรัพยากรบุคคล  

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  ช่วยลดขั้นตอน  ของงาน  ปริมาณเอกสาร  
สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  และใช้บริหารงาน  ด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
๓) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ รองรับการใช้งาน

ระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
 
๗.๔ ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  

เป้าประสงค์  
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ  คุณภาพชีวิตท่ีดี  ความผาสุกและพึงพอใจให้  ผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อรักษา

คนดี คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  
สร้างช่องทางการส่ือสาร ให้ส่ิงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ  จัดสวัสดิการ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
ส่ิงแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
๑) ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็นธรรม เป็นท่ียอมรับ

ของบุคลากรในหน่วยงาน  
๒) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
๓) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
๔) ยกย่องพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร  
๕) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
๖) ปรับปรุงช่องทางการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
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๘. แผนปฏิบัติการ/โครงการ  
 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพื่อรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลช่อแฮ
ให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี  
 

แผนงานการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  (ปี ๒๕61 – ๒๕๖3) 

ล าดับ
ที่ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตร งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 61 - ก.ย. 61 
ต.ค. 62 - ก.ย. 62 
ต.ค. 63 - ก.ย. 63 
 
 
 
ต.ค. 61 - ก.ย. 61 
ต.ค. 62 - ก.ย. 62 
ต.ค. 63 - ก.ย. 63 

 
 
 
 
ต.ค. 61 - ก.ย. 61 
ต.ค. 62 - ก.ย. 62 
ต.ค. 63 - ก.ย. 63 

 
 

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 
โครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลช่อแฮ 
 
 
 
 
อบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ให้กับพนักงานเทศบาลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัด 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

- บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนา
จิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- หน่วยงานมีการบริหารจัดการตาม
แนวทางบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
- บุคลากรได้รับความรู้และ เพิ่มพูน

ประสบการณ์ ได้รับแรงบันดาลใจ 
ในการน าสิ่งที่พบเห็นมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร  
มีโลกทรรศน์ที่กว้างไกลและรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลง 

 
- บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ  

ในการปฏิบัติงานตามสายงาน 
- การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 


