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คำนำ 

  
 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งใน
ทุกๆ ด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไก
สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กร ให้ประสบผลสำเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 
 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงจัดทำ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปี 2566 ขึ้น โดยแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าว สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้วางไว้ 
โดยจะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำ ผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เป็น
องค์กรที ่“มุ่งเน้นความทันสมัย  ร่วมใจประสานแนวคิด  มุ่งเน้นบริการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม” 

 
 

คณะทำงานการจัดทำความรู้ในองค์กร KM 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปี 2566 ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์     
 มุ่งเน้นความทันสมัย    ร่วมใจประสานแนวคิด  
 มุ่งเน้นบริการเป็นเลิศ    เชิดชูคุณธรรม 
  

 มุ่งเน้นความทันสมัย : มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
แทนการจดบันทึกลงในกระดาษ และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดทำฎีกาผ่านระบบ Lass 
หรือบันทึกข้อมูลบุคลากรผ่านระบบ LHR และการบันทึกข้อมูลสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนผ่านสมาร์ทการ์ด เป็นต้น 
 ร่วมใจประสานแนวคิด : มีความร่วมมือร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั ้ง ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2566 และร่วมประสานความคิดในการกำหนด
แผนงานและยุทธศาสตร์ในปีต่อไป 
 มุ่งเน้นบริการเป็นเลิศ : หัวใจของการสร้างมาตรฐานการบริการแก่ประชาชนนั้น คือ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างฯ ผู้ให้บริการต้องดำเนินการตามมาตรฐานการบริการประชาชนขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้  
 1) ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
 2) สบสายตาประชาชน อย่าหลบตา หรือก้มหน้า  
 3) เอาใจใส่ประชาชนเป็นพิเศษ  
 4) แสดงให้ประชาชนเห็นว่าข้าราชการผู้ให้บริการเอาใจใส่ประชาชน  
 5) กล่าวคำสวัสดี ไต่ถามทุกข์สุข  
 6) กล่าวคำ อำลา อวยพร และเชิญชวนให้มาใช้บริการใหม่  
 7) แสดงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ  
 เชิดชูคุณธรรม : พนักงานเทศบาล ลูกจ้างฯ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 พันธกิจ   
 1. ส่งเสริมการบริหารงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 
 3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ทุกส่วนราชการ / 
หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 
 4. ดำเนินการพัฒนาและการฝึกอบรม ให้ความรู้และความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน
กระบวนการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเองแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน 

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
1. บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนา

ระบบราชการ 
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2. ระบบการพัฒนากำลังคนของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
4. กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์

ความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ต่างๆ เพื่อให้มีความรู้เพิ่มพูน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้
หลากหลายหน้าที่ 

3. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สามารถช่วยปฏิบัติงานแทนพนักงานเทศบาลได้เป็นอย่างดี 
4. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากเทศบาลมีการติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้หลายจุดในสำนักงาน 
จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. จำนวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานมากกว่า

จำนวนบุคลากร 
2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างบางส่วนไม่มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ 

 โอกาส (Opportunity : O) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

ของแต่ละตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ 
2. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
4. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่นอบรมร่วมกัน 
อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานเทศบาลยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจำกัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
ความต้องการ  : ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ความสามัคคีในองค์กร โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาจะนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 
ความต้องการ  : ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร 
1. มีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในความสำเร็จในชีวิตการรับราชการ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของการทำงานของพนักงานเทศบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
4. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
ความต้องการ  : ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 
3. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที 

 



แผนการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  
ของเทศบาลตำบลทุ่งย้ัง ประจำปี 2566 

 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
2. ประชุมคณะทำงาน 
3. คณะทำงานฯ กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม

แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์ทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์ โดยศึกษาข้อมูลประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.2 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการ

บรรลุเป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.3 จัดทำแผนงาน / โครงการรองรับรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
3.4 การขออนุมัติดำเนินการใช้แผนกลยุทธ์กาบริหารงานบุคคล ตามแนวทางต่อ

นายกเทศมนตรี 
3.5 ดำเนินการตามแทนและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อก่อให้เกิดการ

ปรับปรุงในการดำเนินการครั้งต่อๆ ไป 
4. การดำเนินการตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปี 2566 กำหนดไว้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 โดยเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้กำหนดแผนงาน / โครงการที่รองรับกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและบรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน / โครงการ ทีร่องรับแผนกลยุทธ ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัด เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผนและการบริหาร
กำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจ
งาน 

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ประชุมเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณงาน 

เวลาทำงานจากสำนัก / กอง 
- วิเคราะห์ / สรุปผล / รายงาน 
- เสนอร่างแผนอัตรากำลังให้ผู้บริหาร และ

ขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
- ประกาศใช้แผน / รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากำลัง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 
สำนัก / กอง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. จัดทำแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

1. แผนงานการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งาน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 

3. จัดทำรายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

1. จัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 
และทุกกอง 

 
 
 
 



แผนงาน / โครงการ ทีร่องรับแผนกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัด เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การนำเทคโนโลยีมาใช้ 
 
 

1. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคล 
 

- ระดับความสำเร็จของการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน
บริหารบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 
สำนัก / กอง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. บันทึกข้อมูลในระบบ LHR ให้
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลที่
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

- ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูล
บุคคลที่เป็นปัจจุบัน 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 
 

3. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
    -  แต่งตั้งคณะทำงาน 
    -  สำรวจและจัดทำแผน 
    -  เสนอการพัฒนา 
    -  ดำเนินการตามแผน 
    -  ประเมินผล 

- ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรตามกรอบสาย
งาน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 
สำนัก / กอง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงาน / โครงการ ทีร่องรับแผนกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัด เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มีการทำคู่มือปฏิบัติงาน 
 
 
 

1. การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ตำแหน่ง 
    
 

- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ
คู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ตำแหน่ง 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 
สำนัก / กอง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นมืออาชีพ 

2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานใหม่ๆ 
    - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ตามสายวิชาชีพ 
 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 
สำนัก / กอง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน / โครงการ ทีร่องรับแผนกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัด เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ 
   - กำหนดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  
   - ประชาสัมพันธ์โครงการ และการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ  
    - ดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการ 
    - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ 
 

- ร้อยละความสำเร็จในจัดทำ
โครงการคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน / โครงการ ทีร่องรับแผนกลยุทธ ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เป้าประสงค์ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัด เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
 
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 
 

- บุคลากรในสังกัดผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
 
- การเลื่อนข้ันเงินเดือนไม่เกิน 30 
วัน นับแต่วงรอบการเลื่อนขั้น 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล 
สำนัก / กอง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 



 
 


