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ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 
ด้วยเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้จัดท าแผนกลลยทท์กลาบบบหาาบแผลกลาบัันกาทบััยาลบบทคคลอง 

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เั่ืงใา้บบบลทนลตามเป้าามายยทท์ศาสตบกที่ตั้ ไว้ จ าเป็กต้ง งาศัย ลาบบบหาาบทบััยาลบ
บทคคลที่มีปบกสหท์หภาั แผลกเป็กไปใกทหศทา เดียวลักลับเป้าามายยทท์ศาสตบกอง ง คกลบเป็กตัวอับเคลื่งกแผลก
นลัลดัก ลาบจัดท าลลยทท์กลาบบบหาาบ ากบทคคลเป็กลบกบวกลาบแผบลที่ส าคัญที่จกสบ้า ความสงดคล้ง เชห 
ยทท์ศาสตบกบกาว่า ทบััยาลบบทคคลลับเป้าามายยทท์ศาสตบกอง ส่วกบาชลาบเป็กคณกท า าก หัจาบณาลาบจัดท า
ปบกลาศดั ลล่าว เัื่งปบกโยชกกใกลาบศึลษา เป็กแผกวทา ใกลาบบบหาาบ ากบทคคล อง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ใา้
งยู่ภายใต้ลบงบกโยบายที่ได้วา เงาไว้ 

บกดับความส าเบ็จอง ลาบัันกา บกดับบบหาาบ ากทบััยาลบบทคคล เป็กงีลมหตหากึ่ ที่มีลาบบบหาาบ
ทบััยาลบบทคคล จกต้ง ไม่มง อ้าม แผลกก ามาเั่ืงปบกเมหกนลความส าเบ็จอง  าก ใกเอตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
ดั กั้ก คณกท า ากลาบจัดลาบความบู้ใกง คกลบเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึ ได้จัดท าคู่มืง เั่ืงวัดบกดับสบ้า ตัวชี้วัด
ความส าเบ็จอง ลาบัันกาบกบบบบหาาบ ากบทคคลอง ลาบบบหาาบ ากทบััยาลบบทคคลเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมอึ้ก 
โดยใช้ตัวชี้วัดจาลปบกลาศกโยบายดั ลล่าวตามปบกเด็กยทท์ศาสตบก จ ากวก 10 ปบกเด็กยทท์ศาสตบก ดั กี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 

ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 1 
ลาบสบ้า ความล้าวาก้าใก
สายงาชีั 

1. ลาบจัดท าฐากอ้งมูลใา้เป็กปัจจทบัก 
2. จัดท าแผนกสบ้า ความล้าวาก้า 
(career Path) ใา้ชัดเจก 

1. จัดท าฐากอ้งมูลบทคคลใา้ถูลต้ง เป็ก
ปัจจทบัก 
2. ปบับปบท โคบ สบ้า แผลกงัตบาล าลั 
ใา้เามากสมลับอ้งเท็จจบห ใกปัจจทบัก 
3. จัดท าแผนกสบ้า ความล้าวาก้า  
(career Path) ใา้ชัดเจก 
4. จัดท าบายลกเงียดเลี่ยวลับความบู้ 
ทัลษก สมบบถกกใกลาบท า าก 

ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 2 
ลาบวา แผนกงัตบาล าลั แผลก
ปบับงัตบาล าลั ใา้เามากสม
ลับภาบลหจ 

1. เัหม่งัตบาล าลั นู้ปฏหบัตห ากตาม
ภาบลหจถ่ายโงก 
2. บบหาาบงัตบาล าลั แผลกปบับ
งัตบาล าลั ใา้เป็กไปตามลบงบที่
ล าากด 
3. จัดท าแผลกปบับปบท แผนกงัตบาล าลั 
ที่สงดคล้ง ลับความเป็กจบห ตาม
ภาบลหจาก้าที่ 
4. จัดใา้มีลบกบวกลาบสบ้า แผลกปบับ
วันก์บบมลาบท า ากอง บทคลาลบใา้
สงดคล้ง ลับลาบบบหาาบบาชลาบแผกว
ใาม่ 
 

1. สบ้า แผลกปบับลบกบวกทัศกก
วันก์บบมใกลาบท า ากอง บทคลาลบใา้
สงดคล้ง ลับลาบบบหาาบบาชลาบแผกว
ใาม่แผลกเามากสมลับภาบลหจ 
2. มีลาบสบบาาแผลกบบบจทแผต่ ตั้ ที่
สงดคล้ง ลับลาบบบหาาบทบััยาลบ
บทคคลแผกวใาม่ โดยค ากึ ถึ วันก์บบม
ความคหดอง บทคลาลบ 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 3 
ลาบัันกาบกบบฐากอ้งมูล
สาบสกเทศ เัื่งสกับสกทกลาบ
ปฏหบัตห ากด้ากลาบ
บบหาาบ ากทบััยาลบบทคคล 

1. ต้ง ัันกาความบู้ด้าก IT งย่า เป็ก
บกบบแผลกต่งเกื่ง  
2. ต้ง ใา้ลาบสกับสกทกด้าก
 บปบกมาณงย่า เัีย ัง 
3. บัฐบาลต้ง มีกโยบายลดลาบั่ึ ัา
บกบบเทคโกโลยีจาลภายกงล 
4. ล าากดใา้ความบู้ ความสามาบถ 
ด้ากเทคโกโลยีแผลกสาบสกเทศเป็กส่วก
ากึ่ อง สมบบถกกอง ททลต าแผาก่  
5. จัดท าแผนก าก/โคบ ลาบ เั่ืง
สกับสกทกแผลกส่ เสบหมตามความ
ต้ง ลาบด้าก IT อง บทคลาลบ 
6. นู้บบหาาบต้ง ใา้ความส าคัญแผลก
นลัลดกัใา้เลหดบกบบฐากอ้งมูล
สาบสกเทศที่สามาบถก ามาใช้
ปบกโยชกกได้งย่า แผท้จบห  
7. จัดท ามาตบฐากใา้คบงบคลทมททล
ภาบลหจอง เทศบาล 
8. ลาบจัดท าอ้งมูลลลา ใกด้ากลาบ
บบหาาบ ากบทคคล เั่ืงสกดวลใกลาบ
เบียลใช้อ้งมูล 

1. ัันกาความบู้ด้าก IT อง บทคลาลบที่
บับนหดชงบด้ากลาบบบหาาบ ากบทคคล
งย่า เป็กบกบบแผลกต่งเกื่ง  
2. จัดท าฐากอ้งมูลสาบสกเทศเั่ืง
สกับสกทกลาบปฏหบัตห ากด้ากลาบ
บบหาาบทบััยาลบบทคคล 
 
 

ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 4 
ัันกานู้บบหาาบใา้มีภาวกนู้ก า 
มีวหสัยทัศกก แผลกัฤตหลบบม
อง นู้บบหาาบยทคใาม่ที่ใา้
ความส าคัญลับบทคลาลบ
นู้ปฏหบัตห ากควบคู่ลับ
ปบกสหท์หภาัลาบปฏหบัตห าก 

1. จัดใา้มีบกบบลาบปบกเมหกนลัันกา
ภาวกนู้ก า วหสัยทัศกก งย่า เป็กบกบบ
ต่งเกื่ง  
2. จัดท ามาตบฐากลาบสงก าก 
(Coaching) เั่ืงเป็กแผกวทา ใกลาบ
ัันกาภาวกนู้ก า แผลกนู้ปฏหบัตห าก
ควบคู่ลักไป 
3. จัดลาบฝึลงบบมใา้ตบ ลับ 
competency ที่จ าเป็กแผลกต้ง ลาบ
ใกลาบเป็กนู้บบหาาบ 
4. ัันกาลบกบวกลาบ วห์ีลาบ
เสบหมสบ้า นู้ก าใา้มีคทณลัลษณกอง 
นู้บบหาาบยทคใาม่ 
5. มีบกบบลาบปบกเมหกนลนู้บบหาาบที่
เอ้าบับลาบฝึลงบบมว่ามีศัลยภาัเ หั่ม
มาลอึ้กเัีย ใด 
6. มีบกบบลาบปบกเมหกนู้บบหาาบ โดย
ใา้นู้ที่เลี่ยวอ้ง  เช่ก นู้ใต้บั คับบัญชา 
เั่ืงกบ่วม าก เป็กนู้ปบกเมหก 

1. ลาบัันกานู้บบหาาบใา้มีภาวกนู้ก า มี
วหสัยทัศกก งย่า เป็กบกบบต่งเกื่ง  
2. จัดท ามาตบฐากลาบสงก าก
(Coaching) เั่ืงัันกาภาวกนู้ก า แผลก
นู้ปฏหบัตห ากควบคู่ลักไป 



. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 5 
ลาบส่ เสบหมคทณภาัชีวหตอง 
บทคลาลบ 

1. วา แผนก ากใช้ บปบกมาณเั่ืงลาบ
ส่ เสบหมคทณภาัชีวหตอ้าบาชลาบงย่า 
ปบกายัดแผลกมีปบกสหท์หภาั 
2. สบ้า ค่ากหยมใา้อ้าบาชลาบโดยก า
าลัลปบัชญาอง เศบษฐลหจังเัีย มา
ใช้เป็กแผกวทา ลาบด าบ ชีวหต 
3. ส าบวจความัึ ังใจ/ความ
ต้ง ลาบอง อ้าบาชลาบต่งลาบจัด
สวัสดหลาบต่า ๆ 
4. จัดท าแผนกสวัสดหลาบอง อ้าบาชลาบ
ใา้สงดคล้ง ลับความต้ง ลาบอง 
อ้าบาชลาบ บวมทั้ ลาบปบกเมหกนลเป็ก
บกยกงย่า สม่ าเสมง 
5. สกับสกทก บปบกมาณเ หั่มมาลอึ้ก 
6. ล าากดใา้าลัลปบัชญาอง 
เศบษฐลหจังเัีย เป็กกโยบาย
เก้กากัลใา้ก าไปปฏหบัตหงย่า เป็ก
บูป์บบม 
7. คณกท า ากด้ากสวัสดหลาบ
อ้าบาชลาบอง ลบมฯ ควบมีตัวแผทก
จาลททลฝ่าย เช่ก นู้บบหาาบบกดับสู  
นู้บบหาาบส ากัล/ลง  ท้ง ถห่กจั าวัด 
 

1. ลาบจัดท าแผนกลาบจัดสวัสดหลาบอง 
บทคลาลบใา้สงดคล้ง ลับความต้ง ลาบ
อง บทคลาลบ บวมทั้ ลาบปบกเมหกนล
เป็กบกยกงย่า สม่ าเสมง 
2. ลาบส่ เสบหมแผลกสกับสกทกใา้ก าาลัล
ปบัชญาอง เศบษฐลหจังเัีย มาใช้ใก
ลาบท า ากแผลกด าบ ชีวหต 
 
 

ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 6 
ลาบัันกาบกบบสบ้า 
แผบ จู ใจเั่ืงบัลษาบทคลาลบที่
มีปบกสหท์หภาัสู ไว้ลับ
าก่วย าก 

1. มีลาบจัดท าแผนกงัตบาล าลั ที่
ต่งเกื่ง  ชัดเจกแผลกเลหดนลใกทา 
ปฏหบัตห 
2. มีลาบจัด บปบกมาณแผลกสบ้า 
แผบ จู ใจงื่ก เลี่ยวลับสวัสดหลาบใา้มี
ความเามากสมเท่าเทียม 
3. จัดาลัลสูตบใกลาบัันกาความบู้ใา้
ตบ ลับสาย ากแผลกลาบบบหาาบ าก
ภาคบัฐแผกวใาม่งย่า ต่งเกื่ง  
4. กโยบายอง นู้บบหาาบบกดับสู ต้ง มี
ความต่งเกื่ง ชัดเจก 
5. สบ้า บกบบสบ้า แผบ จู ใจใา้มีความ
ชัดเจกแผลกเป็กบูป์บบมมาลยห่ อึ้ก 
 

1. มีบกบบลาบบัลษาไว้ซึ่ อ้าบาชลาบที่มี
สมบบถกกสู  เช่ก Talent 
Management 
2. มีบกบบสบ้า แผบ จู ใจใา้มีความ
ชัดเจกแผลกเป็กบูป์บบม 

 
 

. 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 7 
ลาบเสบหมสบ้า คทณ์บบม
จบหย์บบมใา้แผล่ักัล าก 

1. ปบับเปลี่ยกัฤตหลบบม ทัศกคตห 
อง บทคคลใกลาบท า าก 
2. จัดใา้มีบกบบลาบปบกเมหกนลด้าก
ลาบส่ เสบหมคทณ์บบม จบหย์บบม งย่า 
เป็กบูป์บบม 
3. จัดท าบายลกเงียดมาตบฐาก
จบหย์บบมอง บทคลาลบ 
4. ปบับปบท แผลกัันกาโคบ สบ้า ด้าก
คทณ์บบม จบหย์บบม ใา้มีปบกสหท์หภาั
แผลกมีความาลาลาลายยห่ อึ้ก 
5. ส่ เสบหมแผลกปบกชาสัมััก์กใา้
บทคลาลบเอ้าใจแผลกปฏหบัตหตามค่ากหยม
อง ง คกลบ 

1. มีลาบสบ้า มาตบฐากความโปบ่ ใสใก
ลาบบบหาาบ ากบทคคล 
2. มีบายลกเงียดมาตบฐากจบหย์บบม
อง บทคลาลบลบมส่ เสบหมลาบปลคบง 
ท้ง ถห่ก 
3. ส่ เสบหมแผลกปบกชาสัมััก์กใา้
บทคลาลบเอ้าใจแผลกปฏหบัตหตามค่ากหยม
อง ลบมส่ เสบหมลาบปลคบง ท้ง ถห่ก 
 

ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 8 
ลาบบบหาาบทบััยาลบบทคคล
แผลกัันกาทบััยาลบบทคคล
ใา้ตบ ลับสมบบถกกปบกจ า
ต าแผาก่  

1. มีลาบจัดท าสมบบถกกาลัลแผลก
สมบบถกกปบกจ าต าแผาก่  
2. บทคลาลบใกาก่วย ากยงมบับใก
บกบบลาบปบกเมหกสมบบถกก ลาบ
ปบกเมหกนลลาบปฏหบัตห าก 
 

1. มีลาบจัดท าบายลกเงียดอง 
สมบบถกกาลัล แผลกสมบบถกกปบกจ า
ต าแผาก่ ที่สงดคล้ง ลับลาบบบหาาบ
ทบััยาลบบทคคลภาคบัฐแผกวใาม่ 
2. มีลาบจัดท าแผนกยทท์ศาสตบก ลาบ
ัันกาทบััยาลบบทคคล 
3. มีลาบปบกชาสัมััก์ก แผลกจัดงบบม
สัมมกาลาบบบหาาบทบััยาลบบทคคล
ภาคบัฐแผกวใาม่ใา้บทคลาลบใกาก่วย าก  

ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 9 
ัันกาง คกลบใา้เป็กง คกลบ
แผา่ ลาบเบียกบู้ 

1. บทคลาลบใกาก่วย ากมีทัศกคตหที่ดี 
บัลลาบเบียกบู้ 
2. มีแผนกลาบจัดลาบเบียกบู้ 
3. บูปแผบบที่าลาลาลายอง ลาบ
เนยแผับ่ง คกความบู้ 

1. าก่วย ากมีแผนกลาบจัดลาบความบู้ 
2. ง คกความบู้ที่ลบกจัดลบกจายงยู่
ได้บับลาบบวบบวม 
3. มีลาบเนยแผับ่ง คกความบู้ที่ได้
บวบบวมแผล้วใา้ลับบทคลาลบง่ืกได้เบียกบู้
ด้วย 

ปบกเด็กยทท์ศาสตบกที่ 10 
ลาบัันกาภาวกนู้ก าใา้ลับ
อ้าบาชลาบ 

1. มีาลัลสูตบลาบสบ้า ภาวกนู้ก าใา้ลับ
อ้าบาชลาบที่เามากสมแผลกเปิดโงลาส
ใา้อ้าบาชลาบใกาก่วย ากได้เอ้าบับ
ลาบงบบมงย่า ทั่วถึ  
2. นู้บั คับบัญชาเา็กความส าคัญแผลก
ยหกดีส่ บทคลาลบใกสั ลัดเอ้าบับลาบ
งบบม 
 

1. มีลาบฝึลงบบมที่เล่ียวลับลาบัันกา
ภาวกนู้ก าใา้ลับอ้าบาชลาบ 
2. ลาบส่ บทคลาลบเอ้าบับลาบฝึลงบบม
ลาบัันกาภาวกนู้ก าใา้ลับอ้าบาชลาบ 
 

 
 
 


