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งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
 
 



 

 

สารบัญ 
          หน้า 
 
บทที่ 1 บททั่วไป        1 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ 
ของเทศบาลต าบลส าราญ  

บทที่ 2 การจัดท านโยบายการบริหารและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  3 
 มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)  
- มิติที ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์    3 
- มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล     3 
- มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล    4 
- มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล          4    
- มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  4 
- และหลักเกณฑ์การพัฒนา  

บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  6 
-  วิเคราะห์  SWOT       10 
-  วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์     12 
-  การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล    18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 
 
  เทศบาลเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งใน    
ทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติ
อีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้
ประสบความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ 
 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  เทศบาลต าบล
ส าราญ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลต าบลส าราญขึ้น 
โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ได้แก่  

1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และ
สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือให้เทศบาลต าบลส าราญ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  เทศบาลต าบลส าราญ  จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ที่ได้รับการจัดท า เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นเทศบาลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน”  

 
เทศบาลต าบลส าราญ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 



 

 

 
 
 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลส าราญ  

๑. วิสัยทัศน์ 
     “ส าราญเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข ” 

      2.  พันธกิจ 
1.  พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพ้ืนที่
เพ่ือรองรับการขยายตัวเมืองในอนาคต 

3. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาด้านสังคม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 
      3. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
1.2  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
1.3  แนวทางการพัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

2.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) 
2.2  แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
2.3  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
2.4  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข 
2.5  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.6  แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
2.7  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 1 
บททั่วไป 

 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข 

3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
3.2  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

4.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
5.2  แนวทางการพัฒนาการจัดการที่สาธารณะประโยชน์ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศิลปะ  
วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6.1  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.1  แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการบริหาร
จัดการที่ดี 
7.2  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
7.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ  
ประชาคมและองค์กรประชาชน 

8.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชา
สังคม 

8.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชา
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลส าราญ ไดจ้ัดท านโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน 
ดังกล่าว ประกอบด้วย 
       มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
       มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที ่5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
 
        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ เทศบาล บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 
“ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วน
ราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง
จ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ท างาน 
 
        มิติที่  2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

บทท่ี 2 
การจัดท านโยบายการบริหารและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม 

กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
 

 

  



 

 

      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   

    4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 
         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือ
พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและ
เป้าหมายของส่วนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความ
แตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

        มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วน
ราชการจะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง
ก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
    

        มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง 
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน
ระบบงาน และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร
ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  



 

 

     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้
ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีใน
ระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติ
การประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 เทศบาลต าบลส าราญ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะท างานด าเนินการ

จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 1.  นายกเทศบาลต าบลส าราญ    ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดเทศบาลต าบลส าราญ    กรรมการ 

3.  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลส าราญ   กรรมการ 
4.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ  กรรมการ/เลขาฯ  

 

  คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
2. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนฯ และด าเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  
2. ประชุมคณะท างาน 

แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ครอบคลุมการบริหารทรัพยากร
บุคคลของเทศบาลต าบลส าราญ ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   จึงได้มีการประชุมคณะท างาน เพ่ือทบทวนเป้าหมาย แผนด าเนินการ การปฏิบัติ
ตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนที่ผ่านมา 
เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการท างาน ส่งเสริม
การเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะท าให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 

3.  คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความส าคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน 

บทท่ี 3 
ขั้นตอนจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 



 

 

HR และการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 

3.2  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการ 
บรรลุเป้าหมาย และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  

3.3  การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

3.4  การจัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ
จัดท า 

แผนงาน/โครงการรองรับ 
               3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง ต่อ
นายกเทศมนตรี   

     3.6  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
               3.7  การด าเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  
 
 4.  การด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  

              4.1  คณะท างานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ให้
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงท าให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ เทศบาล การสร้างให้เทศบาลต าบลส าราญ เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยการน าการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการน าเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บรรลุถึงความส าเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็น
องค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะท างานฯ ได้น าผลการศึกษาการระดมความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็น
ดังกล่าวประกอบด้วย 

       4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT)  ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลส าราญ 
ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 
 
 
 



 

 

1.1 ด้านกระบวนงาน  
1. น าเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรม

บุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 
2. มีประมวลค าถาม-ค าตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะท าให้ เทศบาล

ต าบลส าราญไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้ 

ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง 
เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 

4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม  
5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8. กระจายอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
10. ลดขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11. กระจายอ านาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากข้ึน 
12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลส าราญ ได้ในทุกด้าน ทุก

กิจกรรม  
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม    ใน

หลักสูตรต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่ง 
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง 
17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นย า สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ   และบริหาร

ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
 

1.2 ด้านบุคลากร 
1.  พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

        เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน มีความ 
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน 
ราชการอ่ืน 
            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผิดชอบ   
            สุข =   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในส านักงาน 

2. บุคลากรต้องมคีวามรู้ ความช านาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ใน
ทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการน า IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได้ 

1. เป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่องค์กรต้องการ 



 

 

4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การก าหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง 
ๆ   

5. เพ่ิมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  
10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
1.3 ด้านทรัพยากร 
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 

ให้ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ โดยค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและท าให้การเข้าถึงสารสนเทศท าได้ง่ายและ     

เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 
1.4 ด้านผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
  เทศบาลต าบลส าราญ 
1. เทศบาลต าบลส าราญ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน 
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อย่างแท้จริง 
3. บุคลากรเทศบาลต าบลส าราญ  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5. เทศบาลต าบลส าราญ จะต้องด าเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการพัฒนาต าบลส าราญ 
7. เทศบาลต าบลส าราญ รับฟัง และน าความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการด าเนินงาน 

 
 
 



 

 

  ประชาชน 
1. ประชาชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตส านึก และการเข้าร่วมในการด าเนินงาน    ของ

เทศบาลต าบลส าราญ 
2. ประช าชน เ ข้ า ม ามี ส่ ว น ร่ ว มทา งก า ร เ มื อ ง ม ากขึ้ น  ท า ใ ห้ ก า รปฏิ บั ติ ง า น ขอ ง เทศบา ล 

ส าราญท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลส าราญ  

 
  
 
         

จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีที่องค์กรมีอยู่ 
1. บุคลากรมีความรู้ ประสบการณใ์นหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลของเทศบาลต าบลส าราญ การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย  
2. การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ ให้แก่ประชาชน 
3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่ 

ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
5. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
6. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
7. เป็นหน่วยงานที่มี พ้ืนฐานการท างานที่ดี  มีวัฒนธรรมการท างานที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
8. มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น 
 
สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
1. การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ 
2. เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
3. มีการน าระบบไอทีมาเชื่อมโยงการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร 

 
 

จุดอ่อน หรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง    
 
1. การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
3. สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้น าในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรที่มอียู่อย่างจ ากัดให้มีคุณภาพ 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก(SWOT) 
 



 

 

6. การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและการน าไปใช้
ประโยชน์ 

7. บุคลากรทุกระดบั มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8. มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์ 
9. การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
10. สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
11. สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
12. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
13. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจที่ได้รับ 
 

     สิ่งทีค่าดหวังให้หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 

 
1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน 
3. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการท างานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

และเป็นปัจจุบัน 
5. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่    

ทีส่อดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6. มีการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
7. การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยก าหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
8. สร้างขวัญก าลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน 
9. มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 
10. สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้น าในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11. การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
12. การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เช่น  เรื่องเงินโบนัส 
13. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
14. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 

        



 

 

4.1.2  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
                       ประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็น
ทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
     ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 
2.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ 

1.  ค่านิยมในการท างานของผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน 
3.  ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัย
ทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่
ชัดเจน 
3.  มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1.  ผู้บริหารและพนักงานให้ความส าคัญ 
2.  ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท างานของ 
    ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี 
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
2.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วน
รว่ม   งานบรรลุผลตามเป้าหมาย  ท างานมี
ความสุข 
2. จ านวนครั้งในการประชุม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความ

จ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
    และรัฐบาล 
2.  วิเคราะห์อัตราก าลังในการจัดแผนอัตราก าลัง
ให้เหมาะสม กับภารกิจ 

1. ข้อจ ากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
 

 
 
 



 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 

1.  จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 
 

1. จ านวนครั้งในการปรับแผนอัตราก าลัง 
2.  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่

สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหาร
ทรัพยากร 
    บุคคล 
2.  จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการ
ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
2.  ปัญหาหนี้สินของพนักงาน 
 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง   ชีวิตที่
ดี 
     กับข้าราชการ 
2.  สนับสนุนงบประมาณ 

1. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.  ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการ
ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวสัดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
ก าหนด 
2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่า 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
    และบริการ 
3. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือ
ได้ 
 

1.  บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.   จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
      ให้กับบุคลากร 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือ
ได้ 
2.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
    และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
2.  จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับพนักงาน 

1.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 
     ไม่ชัดเจน 
 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1.   ก าหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนว
ทางการด าเนินงานให้ชัดเจน 
 

1.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2.  มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารงาน 
     บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

 



 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบ
คุณธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารงาน บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1.  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
 

1 .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
2.  ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู้ 
3.  บุคลากรขาดความสนใจ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1.   มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
2.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู่ 
 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.   มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
 3.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู่ 
4. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

1.  ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
2.  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3.  ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7    มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)   
2.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี  อย่างสม่ าเสมอ 
 

1.  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

 
สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ ์

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.   มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.   มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร  
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.   น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 
 

1.  จ านวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่
ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและให้บริการ 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3.  ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 

 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ 8    การสร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 1. การจ ากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยในการสร้าง 

    ความก้าวหน้า 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.  
  4. มาตรการจ ากัดก าลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ    

    สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
 6. ขาดฐานข้อมูลอัตราก าลังที่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 



 

 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ 

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้าง 

   ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล 

   บุคลากร 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม  
   กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

2. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง  
    และอัตราก าลัง 

3. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้   
   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้าง 
   เส้นทางความก้าวหน้า 

4. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ  
   สมรรถนะในการท างาน 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าสมรรถนะ 
    ประจ าต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธก์ารบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลต าบลส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มุ่งพัฒนาเพ่ือ “ส าราญเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ชาวประชาเป็นสุข” 1.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีมและมีการบูรณาการ
ร่วมกัน 

พันธกิจ 2. มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

1. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 3.ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฏหมาย 
2.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้ 4. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

5. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที ่
3. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ  งแวดล้อม 6. สนับสนุนให้ข้าราชการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
4. พัฒนาด้านสังคม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 7. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

ปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 8. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
 

แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์
 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจบุัน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอตัราก าลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสรา้งและ
อัตราก าลัง เทศบาล 
2. โครงการการวเิคราะห์สภาพก าลังคน
และจัดท าคุณลักษณะงานเฉพาะ
ต าแหน่ง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตามผลใน
ระดับต่างๆ  
2. การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินการหรือปัญหาต่างๆ 

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความกา้วหน้าให้
ชัดเจน  (Career Path) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า  (Career 
Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตามผลการ
ด าเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในกรม
และหน่วยงานภายนอก 

3. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม ่

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

1. โครงการจัดท าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งท่ีสอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม ่

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
2. การประเมินผลการจดัท า
สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบรหิารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 

ระดับของความส าเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
 

1. แผนงานปรบัปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานการหาความต้องการในการ
ฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้น าความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของการประชา -
สัมพันธ์และการจดัอบรมการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

1. โครงการประชาสัมพันธ์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่
2. โครงการอบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลังการ
อบรมสมัมนา 41 



 

 

แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน
การปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา
ด้านการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การน าหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสตูรหลังจาก
การน าไปใช้ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร
ทรัพยากร                

บุคคล 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายในส านักปลัด 
2. การประเมินผลความถูกต้อง
ของระบบ 

 2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีไดร้บั
การจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง 
ทางที่หลากหลาย เช่น การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ การประกาศ
ประชาสมัพันธ์ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ 

   3.โครงการจดัท าคู่มือการบริหาร งาน
บุคคลของข้าราชการ 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งทีส่อดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของ

การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดท า
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1 โครงการนิเทศงานการบริหาร งาน
บุคคลของ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 



 

 

แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์

วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความส าเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมในการท างานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการท างาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสม
กับภารกิจ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตามผล 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะดา้น IT ของ
บุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
ความรู้และทักษะด้าน IT 
 
 
 
 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะดา้น IT แก่
บุคลากร  

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะของ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 
 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มภีาวะผูน้ า     มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการพฒันา 1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้น า มีวิสยัทัศน ์
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม
หลักสตูรข้าราชการส่วนท้องถิ่นสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลผู้บริหารที่ไดร้ับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน ์
2. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการ 

 5. จัดให้มีระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการสอนงาน 1. แผนงานการสร้างระบบการสอนงาน
ในหน่วยงาน (Coaching) 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การติดตามประเมินผลการสอน
งาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มสีมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่ 
สามารถรักษาไวไ้ด ้

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent Management) 
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน 
หน่วยงานภายนอก  
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุม่ เป้าหมาย 
 



 

 

แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 
 7. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้ (KM) ระดับความส าเร็จของจดัท าแผนการ

จัดการความรู ้
 

1. แผนการจัดการความรู้  งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

 8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยูไ่ด้รับการ
รวบรวม 
 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ใน
องค์กร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การรวบรวมองค์ความรู้จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ไดร้วบ รวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นไดเ้รียนรู้ด้วย 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู ้
 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู ้ งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู ้

มิติท่ี 4 
ความพร้อมรับ
ผิดด้านการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนงานในการบรหิารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นใหภ้าค
ประชาชน/เจ้าหน้าท่ีแจ้งเบาะแสเฝ้า
ระวังทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการแจ้งเบาะแสเฝา้ระวังทุจรติฯ  
 
 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 
 

2. มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานจริยธรรม 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

3. ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้บคุลากร
เข้าใจและปฏิบัตติามค่านิยม 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม 

1. โครงการส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยม 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 



 

 

แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต

และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ

การท างาน 

1. การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลากรใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สวัสดิการ 

1. โครงการจัดท าแผนสวสัดิการ
บุคลากร  

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลและพัฒนาแผน
สวัสดิการกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การท างานและด ารงชีวิต 

 3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรา้ง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ 
เรื่อง  นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ของเทศบาลต าบลส าราญ 
--------------------------------- 

เทศบาลเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน 
เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลาย
และครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะ
ขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้  

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลส าราญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลมีการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลต าบลส าราญ 
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ   ณ  วันที่         ธันวาคม   พ.ศ.2557 
 
 
 
 
        (นายไพโรจน์   โคตรสมบัติ) 
        นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลส าราญ 
      ที่     38 / 2555 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของเทศบาลต าบลส าราญ 
-------------------------------- 

ด้วยเทศบาลต าบลส าราญ จะได้ด าเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร โดยเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะท างานด าเนินการ
จัดการองค์ความรู้ในองคก์ร ดังนี้ 
 1.  นายกเทศบาลต าบลส าราญ  ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  กรรมการ 

3.  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลส าราญ กรรมการ 
4.  บุคลากรเทศบาลต าบลส าราญ  กรรมการ/และเลขานุการ    

 

คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
6. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในเทศบาลต าบลส าราญ 
7. จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
8. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
9. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
10. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

  สั่ง    ณ    วันที่     3    เมษายน    พ.ศ.2555 
 
 

      (นายกิตติ   ปักครึก) 
            นายกเทศบาลต าบลส าราญ 

 
 



 

 

 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายเลขาฯ   โทร. 0 3754 1239                                                      .            
ที ่                     -                                          วันที ่               กันยายน   2558                  .        

เรื่อง  ขอเชิญคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร เทศบาลต าบลส าราญ                      .           
เรียน  ประธานคณะท างานฯ  

1 เรื่องเดิม 
 ค าสั่งเทศบาลต าบลส าราญ ที่  38/2555  ลงวันที่  3 เมษายน  2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างาน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของเทศบาลต าบลส าราญ  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย  

 1.  นายกเทศบาลต าบลส าราญ  ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  กรรมการ 

3.  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลส าราญ กรรมการ 
4.  บุคลากรเทศบาลต าบลส าราญ  กรรมการ/และเลขานุการ    

 คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในเทศบาลต าบลส าราญ 
2. จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2 ข้อเท็จจริง 
ในปี 2555 – 2558  คณะท างานจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เทศบาลต าบลส าราญ 

ได้ด าเนินการจัดการความรู้ และรายงานผลการด าเนินงานให้ประธานทราบ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
2.1 การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น 
2.2 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและสารบรรณ 
2.3 การด าเนินกิจกรรม  5  ส. ในเทศบาลต าบลส าราญ 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่แล้วมาได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากพนักงานส่วนต าบลเป็น

อย่างดี   
3 ข้อพิจารณา 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรม KM ในเทศบาลต าบลส าราญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเห็น
ควรประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ใน
ปีงบประมาณ  2559 ต่อไป 

 



 

 

 
 
 

4.   ข้อเสนอ 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะท างานฯ 

ทีแ่นบ 
 
                                      จ่าเอก 

(สมปอง  สิงห์ศก) 
เลขานุการคณะท างานฯ 

     บุคลากร เทศบาลต าบลส าราญ 
 

   
      
          

- ทราบ 
- ลงนามแล้ว 

 
 
 
  (นายกิตติ  ปักครึก) 
ประธานคณะท างานฯ/ 

                                              นายกเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

                บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กรฯ  โทร 037 54 1239                            .            
ที ่                     -                                          วันที ่      23     มีนาคม   2558                  .        

เรื่อง  ขอเชิญร่วมประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)               . 

ส่ง   คณะท างานฯ 
  ค าสั่งเทศบาลต าบลส าราญ ที่  38/2555  ลงวันที่  3 เมษายน  2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างาน
การจั ดการองค์ความรู้ ในองค์กรของ เทศบาลต าบลส า ราญ   ซ่ึ งท่ านได้ รั บแต่ งตั้ ง 
ให้เป็นคณะท างาน  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดาการความรู้ในองค์กร ของเทศบาลต าบลส าราญ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและต่อเนื่อง  จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมก าหนดแนวทางและกิจกรรมในการด าเนินการการจัดการความรู้
ในองค์กร ประจ าปี  2559  ในวันที่ 29 กันยายน 2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลต าบลส าราญ  ตั้งแต่
เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป 
  จึงแจ้งมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 
 

(นายกิตติ  ปักครึก) 
ประธานคณะท างาน/ 

นายกเทศบาลต าบลส าราญ 
 
 
. 
 

ส าเนาแจกจ่าย 
1. ปลัด เทศบาล 
2. ผอ.กองคลัง 
3. หน.ส านักปลัด 
4. หน.ส่วนโยธา 
5. บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 25 มีนาคม  2558  เวลา  13.00 น.  
ณ  หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลต าบลส าราญ  

------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายกิตติ  ปักครึก ประธานคณะท างาน กิตติ  ปักครึก 
2 นายกฤตปาณัสม์ โคตรสงคราม คณะท างาน กฤตปาณัสม์ โคตรสงคราม 
3 นางสาวนงลักษณ์ ประดับทอง คณะท างาน นงลักษณ์ ประดับทอง 
4 นางสาวยิ่งรักษ์  จันทร์นาคิน คณะท างาน ยิ่งรักษ์  จันทร์นาคิน 
5 นายเศกสันต์  เมฆกัลจาย คณะท างาน เศกสันต์  เมฆกัลจาย 
6 จ่าเอก สมปอง  สิงห์ศก เลขานุการคณะท างาน สมปอง  สิงห์ศก 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ค าสั่งเทศบาลต าบลส าราญ ที่  38/2555  ลงวันที่  3 เมษายน  2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างาน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของเทศบาลต าบลส าราญ  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย  
  1.1  นายกเทศบาลต าบลส าราญ  ประธานกรรมการ 
  1.2  ปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  กรรมการ 

 1.3  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลส าราญ กรรมการ 
 1.4  บุคลากรเทศบาลต าบลส าราญ  กรรมการ/และเลขานุการ    

  2. คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
2.1  ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในเทศบาลต าบลส าราญ 
2.2  จัดท าแผนจัดความรู้ในองค์กร 
2.3  ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
2.4  พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
2.5  ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. ในปี 2555 – 2558  คณะท างานจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เทศบาลต าบลส าราญ ได้
ด าเนินการจัดการความรู้ และรายงานผลการด าเนินงานให้ประธานทราบ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

3.1 การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น 
3.2 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและสารบรรณ 
3.3 การด าเนินกิจกรรม  5  ส. ในเทศบาลต าบลส าราญ 
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่แล้วมาได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากพนักงานส่วนเป็น

อย่างดี 



 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา       - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา      - ไม่มี   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน -  ส าหรับในปีงบประมาณ 2559 นี้ เรายังไม่มีกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่จะด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดการความรู้ในองค์กร ของเทศบาลต าบลส าราญ  ดังนั้น ในวันนี้ จึงเชิญทุกท่านที่เป็น
คณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการครับ 

ปลัด เทศบาล - ครับ ที่แล้วมาฝ่ายฝ่ายเลขาก็ได้รายงานผลการด าเนินการที่แล้วมาให้ท่านประธานทราบแล้ว 
และ เทศบาลเราก็ได้ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2555 ดังนั้นในปีนี้ ผมเห็นควร
ให้ส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนทุกส่วนร่วมกันพิจารณางานในส่วนราชการของท่านเองก่อนเป็น
อันดับแรก แล้วลงมติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับ 

ประธาน -  ครับ ตามที่ปลัด เทศบาล เสนอก็ถือว่าดีนะครับ ทุกส่วนจะได้น าเสนอผลงานที่จะให้ทุกคนได้
คัดเลือกอีกครั้ง  เริ่มจาก  หน.ส านักงานปลัด 

หน.ส านักงานปลัด – ส าหรับ การจัดการความรู้ในองค์กร ของเทศบาลต าบลส าราญ ในปี 2559 ส านักงานปลัดขอ
เสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเทศบาลต าบลส าราญ ค่ะ  
สืบเนื่องจาก  การตรวจโบนัสในปีต่อไปจากนี้  ตามมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ก าหนดให้
ตรวจกิจกรรมเหล่านี้ ทั้งหมด  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการอีกวิธีหนึ่งด้วย ส านักงานปลัดจึงเสนอ
เรื่องดังกล่าวค่ะ  ประกอบกับ อีกประการหนึ่ง ฝ่ายเลขา ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบในงาน KM และ
งานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัด อยู่แล้ว มีความรู้ความสามารถและรับผิดชอบอยู่แล้ว ก็จะ
สามารถถ่ายทอดงานมาได้อย่างดีค่ะ 

ประธาน -  เชิญกองคลังครับ 
ผอ.กองคลัง  -  ส าหรับกองคลัง ขอเสนอเรื่องการตรวจงานจ้าง และการท าหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างค่ะ 

เนื่องจากว่า ปัจจุบัน ข้าราชการมีหน้าที่นอกเหนือจากงานประจ าแล้ว ยังต้องท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการดังกล่าวด้วยค่ะ 

ประธาน  -  เชิญส่วนโยธา ครับ 
หน.ส่วนโยธา -  ส าหรับส่วนโยธา ขอเสนองานเกี่ยวการให้บริการขอติดตั้งไฟฟ้ากับประชาชน ครับ  จรงิ ๆ แล้ว 

งานของส่วนโยธา เป็นงานสายงานช่างที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากอยู่พอสมควรจึงยากที่จะสามารถ
ท างานในรูปแบบ การจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือให้ทุกท่านทราบได้ ครับ 

ประธาน -  เชิญ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 
รรก.ผอ.กองฯ -  ค่ะ ส าหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอเสนอ งานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ในสถานีอนามัยถ่ายโอน (สถานีอนามัยนาคันหัก) ค่ะ  เนื่องจากว่า เรามีสถานีอนามัยถ่ายโอนที่
ให้บริการด้านสุขภาพส าหรับคนในพ้ืนที่อยู่แล้ว ดังนั้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง และ
ให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางของการให้บริการด้วยค่ะ 

ประธาน  -  เชิญ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รรก.หน.ส่วนฯ -  ส่วนศึกษา ขอเสนองานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลเราค่ะ 



 

 

ประธาน -  ในเมื่อส่วนต่าง ๆ ได้เสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะลงมติเพ่ือคัดเลือก งานที่จะด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ของ เทศบาลเรา ครับ ให้เลขาสรุปงานที่แต่ละส่วนเลือกไว้อีก
ครั้งครับ 

เลขา -  ครับ งานที่แต่ละส่วนจะน ามาเป็นตัวเลือกให้กับคณะท างานได้พิจารณาคัดเลือกร่วมกันมีดังนี้
ครับ 
1. ส านักงานปลัด  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาล 
2. กองคลัง  การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. ส่วนโยธา  การขอติดตั้งไฟฟ้าของประชาชน 
4. กองสาธารณสุขฯ การให้บริการสาธารณสุข ในสถานีอนามัยนาคันหัก 
5. ส่วนศึกษาฯ  การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลพระเพลิง 

ประธาน  -  ล าดับต่อไป ขอให้แต่ละคนเลือกลงมติ คัดเลือกครับ และ ให้เลขาสรุปคะแนนครับ 
เลขา  -  ผลการลงมติของคณะท างานเป็นดังนี้ครับ 

งาน คะแนน หมายเหตุ 
1. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาล 
2. การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. การขอติดตั้งไฟฟ้าของประชาชน 
4. การให้บริการสาธารณสุข ในสถานีอนามัยนาคันหัก 
5. การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลพระเพลิง 
 

      4 
3 
3 
3 
2 

ล าดับ 1 

 
มติที่ประชุมมีมติเลือก การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเป็นงานที่จะใช้
ในการจัดการความรู้ในองค์กรในเทศบาลต าบลส าราญ ในปีงบประมาณ  2559 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไม่มี – 
ประธาน  -  เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างครับถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 
      (ลงชื่อ)                         ผู้จดรายงานการประชุม 
        (สมปอง สิงห์ศก) 
                                 เลขานุการคณะท างาน 
 

 
      (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายกิตติ  ปักครึก) 
                                    ประธานคณะท างาน 
 
 

รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 25 มีนาคม  2558  เวลา  13.00 น.  



 

 

ณ  หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลต าบลส าราญ  
-------------------------------------------- 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายกิตติ  ปักครึก ประธานคณะท างาน  
2 นายกฤตปาณัสม์ โคตรสงคราม คณะท างาน  
3 นางสาวนงลักษณ์ ประดับทอง คณะท างาน  
4 นางสาวยิ่งรักษ์  จันทร์นาคิน คณะท างาน  
5 นายเศกสันต์  เมฆกัลจาย คณะท างาน  
6 จ่าเอก สมปอง  สิงห์ศก เลขานุการคณะท างาน  

 


