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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล   

เทศบาลตำบลกุดไหมีความประสงค์จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรในการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการอย่างมือ
อาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จขององค์กร คือ ทรัพยากรบุคคล อย่างไร
ก็ตามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 
4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้น เมื่อองค์กร
และระบบงานทรัพยากรบุคคลรวมทั้งบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ 
สมควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพ่ือให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจาการ
เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และนโยบายประเทศไทย 4.0 นั้นทำ
ให้บุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุภารกิจและเป้าประสงค์ หรืออาจเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้การทำงานในองค์กรบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น  

 

เพ่ือเป็นการรองรับหลักการดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับพันธกิจของ
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหในระยะยาว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล          
ตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการ HR Scorecard เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ทำงานของบุคลากรทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร   เพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมหรือ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ผ่านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเทศบาล
ตำบลกุดไห 

1.3 กลุ่มเป้าหมายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มเป้าหมายหลักครอบคลุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย่างน้อยร้อยละ 80 ของสำนักงานเทศบาลตำบล    
กุดไห 
1.4 ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 

2. ตอบสนองต่อแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR 
Scorecard  

3. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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4. ตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 
1.5 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห  

2. ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรในด้านการบริหารจัดการบุคคล เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Strength 
and Weakness Analysis) ขององค์กรจากเอกสารที่ปรากฏ 

3. ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลกุดไห 

4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 
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บทท่ี 2 
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                        

ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 
 

           2.1  ศึกษาบทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 
          อำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางนำ 

          (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจดัมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

(๔) ป้องกัน และระงับ โรคติดต่อ  

(๕) ให้มเีครื่องใช้ในการดับเพลิง 

(๖) ให้ราษฎรไดร้บัการศึกษาอบรม 

(๗)  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

(๘)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น  

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  

 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำ 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด   

 2.2  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห  

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห ซึ่งสามารถสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 
2.2.1 วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใสเป็นธรรม น้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.2.2 พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
3. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
5. ส่งเสริม พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
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6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ 
๘. พัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙. พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์ 
1. ยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ 

 
2.2.3 ค่านิยม 

  Reform หมายถึง การปฏิรูป (ปฏิรูปการทำ งานให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศในทุกๆ มิต)ิ 

 Unity หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียว (สะท้อนการทำงานอย่างเป็นหนึ่งเดียวที่เข้าใจ  แนวคิดและ
เป้าหมายในการทำงานร่วมกัน) 

 Network หมายถึง เครือข่าย (การทำงานอย่างบูรณาการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน) 
 

2.2.4 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าประสงค์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าประสงค์ : สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาด้านสังคม 

เป้าประสงค์ : สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และสังคม
สงเคราะห ์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข สนับสนุนการ
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การท่องเที่ยวและนันทนาการ 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์กรและบุคลากร ปรับปรุงระบบ พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด่านการเกษตร ส่งเสริมวิชาการด้านการเกษตร พลังงาน
เพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที ่7 : การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

เป้าประสงค์ : ปรับปรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

 



                      

2.3  โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนปัจจุบัน  

  สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหมีการกำหนดโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลังดังนี้  

 
 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-  งานตรวจสอบภายใน 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดบัต้น) 

ฝ่ายอำนวยการ 

-  งานบริหารทั่วไป 

-  งานแผนและงบประมาณ 

-  งานนิติการ 
-  งานการเจ้าหน้าที่ 
-  งานป้องกันฯ 

-  งานส่งเสริมการเกษตร 
-  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
-  งานการเงินและบัญช ี

-  งานพัฒนารายได้ 
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

ฝ่ายการโยธา 

-  งานบริหารทั่วไป 

-  งานสาธารณูปโภค 

-  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 

-  งานบริหารการศึกษา 
-  งานการศึกษาปฐมวัย 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

-  งานพัฒนาชุมชน 



                      

2.4  การจำแนกตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 

ระบบการจำแนกตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหจะอ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 โดยในการจำแนกตำแหน่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล 

2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน ระดับกอง ระดับ
สำนัก หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น โดยมีระดับดังนี้ 

- ระดับปฏิบัติการ 

- ระดับชำนาญการ 

- ระดับชำนาญการพิเศษ 

- ระดับเชี่ยวชาญ 

4) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยมีระดับดังนี้ 

- ระดับปฏิบัติงาน 

- ระดับชำนาญงาน 

- ระดับอาวุโส 

โดยในปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหมีจำนวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง 

1 - - 56-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล 
2 นายีระศักดิ์ ศรีนัครินทร ์ รป.ม. 56-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล 
  สำนักปลัด 

 
  

 

3 นายปัญญาณฏัฐ์ ปาต ู รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 56-2-01-2101-001 หัวหน้าสำนักปลัด 
4 นายศรฤทธิ ์ดาบพลอ่อน รป.ม. 56-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
5 นายศิริพล คณูหอม รป.ม. 56-2-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป 
6 นางสาวสาลินี ข่วงทิพย์ บริหารธรุกิจบัณฑิต 56-2-01-3301-001 นักประชาสัมพันธ์ 
7 นางจุไรรตัน์ อินนันต๊ะ ศิลปศาสตรบณัฑติ 56-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ 
8 นางสาวพรลภัส ทิพย์คำม ี ศิลปศาสตรบณัฑติ 56-2-01-3101-001 นักวิเคราะห์นโยบาย 
9 นางสาววงเดือน ภานนท์ นิติศาสตรบณัฑิต 56-2-01-3105-001 นิติกร 
10 นายธนาธิป ดาบพิมพ์ศร ี รัฐศาสตรบณัฑิต 56-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล 
๑๑ พ.จ.อ.ณัฐนาวี กุดวงค์แก้ว รัฐศาสตรบณัฑิต 56-2-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทา 
๑๒ นายพิพัฒน์ วิภาคะ รป.ม. 56-2-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร 
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๑3 นางณลุมล โถแก้วเขียว วท.บ. 56-2-01-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล 
  ลูกจ้างประจำ 

 
    

๑4 นายสุดโท บุญเรืองจักร รป.บ.  - พนักงานขับรถยนต ์

 พนักงานจ้าง    

๑5 นายชาญณรงค์ ไพคำนาม รป.บ.  - พนักงานขับรถยนต ์

๑6 นางสาวเอมมิกา ตุพิลา ปวส.  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
17 นายสังวาลย์ ไพคำนาม ป.6  - นักการภารโรง 
18 นายชาญณรงค์ ลามคำ ม.6  - พนักงานขับรถดับเพลิง 
  กองคลัง 

 
    

19 นางนริสสรา นาคะอินทร ์ บธ.ม. 56-2-04-2102-001 ผู้อำนวยการกองคลัง 
20 นางสาวภาวดี สุวรรณ บธ.ม. 56-2-04-2102-002 หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
21 น.ส.วรรณภา อามาตย์ทอง บธ.ม. 56-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบญัชี 
22 นางสาวปิติมา ข่วงทิพย ์ ศศ.บ.(ภาษาไทย) 56-2-04-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ 
23 นางสาวชุติกาญจน์ รังวาร ี บัญชีบัณฑิต 56-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสด ุ
24 นายรัตธวุธ ตุพลิา ปวส. 56-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
 พนักงานจ้าง    
25 นายโกวิทย์ โคตรลาคำ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ
  กองช่าง 

 
    

26 นายอุทิศ ถันชมนาง วิทยาศาสตรบัณฑิต 56-2-05-2103-001 ผู้อำนวยการกองช่าง 
27 นายโสภณ ดีบุก ปวส. 56-2-05-4701-001 นายช่างโยธา 
 พนักงานจ้าง    

28 นายประชา มลูประสาน อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

29 นางสาวพรทิพย์ อินธิแสง บัญชีบัณฑิต  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
30 นายวิทวัส ศรสีุข วท.บ.  - ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
  กองการศึกษา 

 
  

 

31 นางสาวมนธิดา ตุพลิา ศศ.บ.(การบัญชี) 56-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา 
๓2 น.ส.กัญญพัชร ไพเรืองโสม ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-08-2-2-19767 คร ู
๓3 นางทองพูน ริกำแง ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-08-2-2-19768 คร ู
๓4 น.ส.ทองกล้วน ลามคำ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-08-2-2-19769 คร ู
35 นางประนมพร โยธายศ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-08-2-2-19770 คร ู
36 น.ส.รุ่งนภา กดุวงค์แก้ว ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-08-2-2-19771 คร ู
37 นางถนอมรักษ์ ตุพิลา ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-08-2-2-19772 คร ู
38 นางมะลิวลัย์ เภาโพธิ ์ ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 56-2-08-2-2-19773 คร ู
39 น.ส.ณฐพร ข่วงทิพย์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-08-2-2-19774 คร ู
  พนักงานจ้าง       
40 น.ส.รตัน์ธยา บุญเรืองจักร ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  - ผู้ดูแลเด็ก 
41 น.ส.วรนุช บุญโคดม ม.6  - ผู้ดูแลเด็ก 
42 น.ส.นริศรา อินทรพานิชย ์ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)  - ผู้ดูแลเด็ก 
43 น.ส.พัศราทอง จำป ี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  - ผู้ดูแลเด็ก 
44 นางเยาวเรศ ไกยะสา ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  - ผู้ดูแลเด็ก 
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45 นางจิลาพร ชิณเกต ุ ศศ.บ.(ภาษาไทย)  - ผู้ดูแลเด็ก 
46 นางบุษลา นามศร ี บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  - ผู้ดูแลเด็ก 
47 นางสาวพรรณี วิเลศ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  - ผู้ดูแลเด็ก 
  กองสวัสดิการสังคม       
48 นางชนิตา รัตนวงศ์ รม. 56-2-11-2105-002 หน.ฝ.บรหิารงานสวัสดิการฯ 
49 นายมนัสชัย กุดวงค์แก้ว บธ.บ. 56-2-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน 
  พนักงานจ้าง       
50 นางวนา ผิวนิล วท.บ.(สัตวบาล)  - ผช.เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน       
51 นางวาสนา จารยส์ูงเนิน บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 56-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

2.5  การสัมภาษณ์ผู้บริหารของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลได้สัมภาษณ์ผู้บริหารของเทศบาลตำบลกุดไห ได้แก่ 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห ในประเด็นที่เกี่ยวกับบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นของผู้บริหารโดยสรุป 

1. ความชัดเจนในกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

• ปัจจุบันมีการทำ HR Scorecard อยู่แล้ว แต่ยังขาดความชัดเจนทั้ง
ในตัวระบบและเนื้อหา เนื่องจากเป็นงานที่ไม่ได้ทำเป็นประจำ ทำให้
บุคลากรขาดทักษะ  ความชำนาญ หากเป็นไปได้ อยากให้มีการ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน สามารถอ้างอิงได้ 

• แผนงานที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผู้บริหาร
บ่อยครั้ง ทำให้การทำแผนไม่ได้รับความสำคัญ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

2. ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กร 
(Values and Culture) 

• มีการจัดทำค่านิยมและวัฒนธรรม แล้ว มีการนำไปสู่การปฏิบัติแต่
ยังไม่ครบถ้วน 

• ยังขาดความเป็นหนึ่ งเดียวกัน และไม่มีแรงกระตุ้นให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

3. ตำแหน่งงาน (Job Design) • แม้ว่าในเชิงปฏิบัติจะมีความชัดเจนในการมอบหมายงาน แต่ก็ยังมี
บางส่วนที่ทำงานทับซ้อนกันอยู่บ้าง และมีความลักลั่นของขอบเขต
ภาระหน้าที่ นอกจากนี้การเขียนแบบบรรยายลักษณะงานที่มีความ
ชัดเจนให้กับทุกตำแหน่งยังไม่สมบูรณ์ หน่วยปฏิบัติยังมองว่าการ
เขียนแบบบรรยายลักษณะงานควรเป็นภาระรับผิดชอบของงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้แบบบรรยายลักษณะงานที่ได้ไม่
สะท้อนการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากไม่ได้เขียนจากมุมมองของผู้
ปฏิบัติโดยตรง 
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4. ต้นแบบสมรรถนะ (Competency 
Model) 

• มีการจัดทำต้นแบบสมรรถนะให้กับทุกตำแหน่งงานในองค์กรแล้ว 
แต่บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำมาใช้และปฏิบัติจริง 
 

5. โครงสร้างองค์กร (Organization 
Structure Design) 

• มีการปรับเปลี่ยนในระดับส่วน/กลุ่มงานอยู่บ้าง หลายหน่วยงานมอง
ว่าตนเอง มีบทบาท หน้าที่รับผิดชอบที่ เพ่ิมขึ้น และควรได้รับ
พิจารณาขึ้นเป็นสำนัก/กอง 

6. การประเมินค่างานและจัด
ระดับชั้นงาน (Job Evaluation & 
Grading Structure) 

• บุคลากรส่วนใหญ่จะมองแต่ในเชิงบวก คือพิจารณาว่าตำแหน่งที่มี
อยู่ควรได้รับการปรับเพ่ิมระดับขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่
สามารถทำได้ทั้งหมด เนื่องจากติดข้อจำกัดด้านความเหมาะสม 
และกฎ ระเบียบ ที่ กำหนดไว้ 

7. การประเมินและบริหารผลงาน 
(Performance Management) 

• การจัดทำตัวชี้วัด (KPI) การประเมิน และการนำระบบบริหาร
ผลงานมาใช้เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ยังทำได้ไม่ดีนัก เนื่องจาก
แนวทางปฏิบัติไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักการที่ได้ให้ไว้ และ
ก่อให้เกิดปัญหาภายหลังการประเมินขึ้นเป็นประจำ เพราะประเมิน
จากดุลยพินิจ (ความชอบส่วนบุคคลเป็นหลักมากกว่ามองผลงานที่
ปฏิบัติจริง) 

• บุคลากรในหลายๆ หน่วยปฏิบัติยังเข้าใจว่าการจัดทำตัวชี้วัดเป็น
หน้าที่ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

8. การคัดสรรบุคลากร (Selection) • ควรมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
และความเป็นจริงในการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ
ของหน่ วยงาน  รวมทั้ ง  ก ารกำหนดสั ดส่ วนการพิ จารณ า
องค์ประกอบต่างๆที่มีให้ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ ออกมาเป็นจำนวนมากเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติเกิดความ
คลุมเครือและไม่เข้าใจอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

9. การพัฒนาศักยภาพ 
(Development & Training) 

• สป.กค. ให้โอกาสกับบุคลากรในการพัฒนาตนเองค่อนข้างสูง และมี
การจัดหลักสูตรต่างๆ เพ่ือรองรับความต้องการ มีการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน สป.กค. และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายในกำกับกระทรวงการคลัง โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรเงินทุนดังกล่าว 

• บุคลากรของ สป.กค. จะได้รับโอกาสไปศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องที่
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง น้อยกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานระดับกรมที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงาน
ของกรมอ่ืนๆ ภาระกิจหลักจึงมีความสอดคล้องกับหลักสูตรค่อนข้าง
น้อย 

• ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ชัดเจน 
• การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมควรมีทิศทางและการประเมินผลที่
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ชัดเจน เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นไปต่อความต้องการ
ของทั้ง 2 ฝ่าย คือองค์กร และบุคลากร และให้การฝึกอบรมเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทั้งตัวบุคคลและองค์กร 

• การจัดหลักสูตรต่างๆ ควรมีการวางแผนล่วงหน้า เพ่ือให้บุคลากรที่
สนใจสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง และ
เพ่ือให้หน่วยงานอื่นๆ รับทราบวัน/เวลา และจัดการประชุม/สัมมนา
ในช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกัน 
 

10.  การจ่ายค่าตอบแทน (Reward) • การเลื่อนเงินเดือนในหลายๆ หน่วยงานยังไม่สามารถสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานจริงได้ เนื่องจากเป็นปัญหาสืบเนื่องจากความไม่เข้าใจ
ระบบบริหารผลงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการประเมินผลงานหัวหน้างาน
ใช้ดุลยพินิจความชอบส่วนบุคคลเป็นหลัก 
 

11.  ผู้นำขององค์กร • การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่นเพ่ือให้
ได้รับการพัฒนาเพ่ือก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำขององค์กรยังคงทำได้ไม่ดี
นัก โดยจะทำเฉพาะหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ และยังไม่มีการ
ดำเนินการเชิงรุก 

• การสั่งสมประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนงาน  (Rotation) ยังไม่
สามารถทำได้ เนื่องจากคนจะยึดติดกับหน่วยงานและตำแหน่งมาก 

• วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความอาวุโสในการคัดสรรคนเป็นอุปสรรคที่
สำคัญ ทำให้ระบบ Talent Management ไม่ได้รับความสำคัญ
เท่าท่ีควร 
 

12. การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Management) 

• เป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะ
เป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร โดยจะเน้นการให้โอกาสกับคน
ภายในองค์กรก่อน เนื่องจากรู้จักและคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการ
ทำงานและบุคลากรในองค์กรมาเป็นอย่างดี 

• ควรมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งหลักให้
ชัดเจน เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในระยะยาว และเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรสามารถเตรียมความพร้อมได้ล่วงหน้า นอกจากนี้ 
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จะสามารถลดทอนปัญหาและแรงกดดันใน
ประเด็นนี้ลงได ้

13. การบริหารผู้มีผลงานและศักยภาพ
สูง (Talent Management) 

• ผู้บริหารให้ความสนใจกับการบริหารงานผู้มีผลงานและศักยภาพสูง
เพ่ิมขึ้น แต่ยังติดขัดกับระบบต่างๆ ภายในองค์กรอยู่มาก เช่น 
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ก.ท. มีมาใหม่ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทำให้การคัดสรรบุคลากร การไหล
เลื่อนของบุคลากร เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการไม่สามารถ 
Rotate บุคลากรไปตามหน่วยงานได้ ทำให้การสั่งสมประสบการณ์
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ในหน้างานที่หลากหลายเป็นไปได้ยาก 
 

14. การวางแผนและวิเคราะห์
อัตรากำลัง (Manpower 
Planning) 

• มีการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังอยู่แล้ว แต่หน่วยงานส่วน
ใหญ่จะเน้นการขอบุคลากรมากกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

• การเกลี่ยคนจากหน่วยงานหนึ่งไปยังที่อ่ืนๆ จะได้รับแรงต้านสูง 
• แผนอัตรากำลังที่วางไว้ไม่ค่อยได้รับความสนใจ ส่วนใหญ่จะเป็นการ

บริหารเฉพาะหน้า ไม่ค่อยปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ 
 

15. การรักษาบุคคลและการไล่บุคคล
ออก 

• ปัจจุบันมีความพยายามที่จะเก็บรักษาคนเก่ง คนดีไว้กับองค์กรมาก
ขึ้น เมื่อมีตำแหน่งระดับสูงว่างลง ก็จะพิจารณาจากองค์ประกอบ
ด้านความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และการมีธรรมาภิบาล  

• เนื่องจากการทำงานของ ทต.กุดไห อิงกับระบบราชการในภาพรวม
เป็นหลัก การไล่บุคลากรออกจากหน้าที่สามารถทำได้ยาก เนื่องจาก
จะต้องมีความผิดร้ายแรงจึงจะสามารถปลดจากตำแหน่งได้ 

• วัฒนธรรมของ ทต.กุดไหเน้นระบบเมตตาธรรม ทำให้มีความโอน
อ่อนผ่อนปรนสูงผู้ที่ทำผิดมักจะได้รับการให้อภัย  
 

16. แรงงานสัมพันธ์ (Labor 
Relation) 

• มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เช่น การ
จัดประชุมกลุ่มย่อย การสัมมนาร่วมกันที่ต่างจังหวัด กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม ฯลฯ อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

• การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชาในระดับต้นและ
ระดับกลางเป็นไปด้วยดี เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคลากรที่เติบโต
ขึ้นภายในองค์กร ทำให้มีความคุ้นเคยกันมาก แต่ผู้บริหารระดับสูง
ส่วนใหญ่ เป็นบุคคลที่ โอน/ย้ายมาจากส่วนราชการอ่ืน ทำให้
ข้าราชการระดับปฏิบัติมีความเกรงกลัว และขาดความกล้าที่จะ
พูดคุยได้โดยตรง 
 

17. การสำรวจความพึงพอใจของ
ข้าราชการ (Employee 
Engagement) 

• มีการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือนำมาสู่การจัดกิจกรรม/
โครงการสันทนาการให้เพ่ิมความสุขในการทำงาน เช่น โครงการ
Work Life Balance 

• มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ทต.กุดไห เพ่ิมเติม เช่น สหกรณ์
ออมทรัพย์, สวัสดิการด้านอาหาร(ศูนย์อาหารติดแอร์), Fitness  

• สวัสดิการไม่ควรมาพร้อมข้อบังคับ หรือกฎ ระเบียบที่มากเกินไป 
และไม่ควรเปิดให้กับบุคลากรของหน่วยงานอื่นเข้าใช้ 

• มีการจัดหลักสูตรสั้นๆ ที่เป็นการพัฒนาตัวบุคคล เช่นหลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฯลฯ ไว้เป็นหนึ่งใน
สวัสดิการ 
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18. การประชาสัมพันธ์ 
(Communication) 

• การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคนในองค์กรยังทำได้ไม่ดีนัก แม้ว่างาน
บริหารทรัพยากรบุคคลจะทำการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้กับ
บุคลากรใน ทต.กุดไห แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด 
 

19. เจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล
(Developing HR Professional) 

• มีการดูแลรักษาสิทธิ์ของคนในองค์กรในระดับที่ ดี  มีความ
กระตือรือร้น    ที่จะให้คำปรึกษา/บริการ มีอัธยาศัยดี แต่ยังขาด
การดำเนินงานเชิงรุกอยู่บ้าง 

• บุคลากรในสำนักปลัดมีความตั้งใจในการทำงานแต่ยังขาดความเอา
ใจใส่ในเชิงลึกกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เช่น 
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทำให้ไม่สามารถตอบคำถามหรือสร้างสรรค์งานที่มีความ
ซับซ้อนได ้

• งานในบางส่วนควรมีการปรับปรุงการทำงาน ทั้งในเชิงระบบ และ
เนื้อหา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการบูรณาการระหว่าง
กลุ่ม/ส่วนงาน และการทำงานเป็นทีม 

• ควรมีการ rotate งานกันเองในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถมองภาพในองค์รวม และสามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ จะช่วยให้การ
ปฏิบัติ งาน  มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ งในปัจจุบันมีการพัฒนา
ระบบงานอยู่ อย่างไรก็ดี เมื่อสามารถนำระบบ IT มาใช้จริงแล้ว ก็
ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถนำ
ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้ในทันที 
 
 

20. อ่ืน ๆ • มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย เช่น การซ้อมหนีไฟ ระบบรักษา
ความปลอดภัยที่เข้มงวด 

• มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เช่น กิจกรรม  5 ส.                 
การปรับปรุงสถานที่ทำงาน การดูแลเรื่องความสะอาด  

• มีการดูแลเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขให้กับบุคลการใน ทต.กุด
ไห เช่น จัดโครงการ Work Life Balanced มีชมรมสีน้ำ ชมรมวิ่ง 
ชมรมโยคะ ชมรมปั่นจักรยาน ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน เป็นต้น 
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ประเด็นที่สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 
 จากการสัมภาษณ์ ประเด็นปัญหาของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สมควรได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน 
3 อันดับแรก มีดังต่อไปนี้ 
 

• ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน: เน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การจัดทำตัวชี้วัด (KPI) แต่ยังพบว่าการจัดทำตัวชี้วัดไม่สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง ทำให้ส่งผลต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน และนำไปสู่การข้ึนค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
 

• การหมุนเวียนงาน (rotation): ควรมีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรได้รับ
ทราบถึงประโยชน์ของการหมุนเวียนงานเพ่ือสั่งสมประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย  

• ความก้าวหน้าในสายอาชีพ: เป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นขวัญ
และกำลังใจให้กับบุคลากร โดยจะเน้นการให้โอกาสกับคนภายในองค์กรก่อน เนื่องจากรู้จักและคุ้นเคยกับ
การทำงานมาเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินงานที่ชัดเจนภายใต้
มาตรฐานที่สำนักงาน ก.ท. กำหนด 

 
2.6 การวิเคราะห์ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน 

โดยสรุปจะเห็นว่าปัจจุบันในภาพรวมนั้นส่วนใหญ่เชื่อว่าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหมีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลครบถ้วนแล้ว แต่มีปัญหาที่ยังต้องปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานหรือเป็นปัจจุบัน (% ส่วนใหญ่ของ
ผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามจะอยู่ระหว่าง “ยังต้องปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานหรือเป็นปัจจุบัน” และ “พอใช้ได้” 
โดยทางที่ปรึกษาได้สรุปประเด็นที่คนส่วนใหญ่กว่า 15% ตอบว่าควรมีการปรับปรุง พร้อมข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 

ที่ กลุ่ม 
ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล

ยังต้องปรับปรุงให้เป็น
มาตรฐานหรือเป็นปัจจบุัน 

% ข้อเสนอของที่ปรึกษา 

1 การกำหนดความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะ 
รวมถึงการนำไปใช ้

มีการสร้างต้นแบบพฤติกรรม
หลักขององค์กร 

15.6% ประเด็นนี้เปน็มิตปิระสิทธผิลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กลา่วคอืการสร้าง
ต้นแบบความรู้ ทักษะและสมรรถนะจะ
นำไปสู่การประเมินและพัฒนา อย่างไรก็ดี
ปัจจุบนัทาง ทต.กุดไห มีต้นแบบความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะ แล้วแต่อาจต้องเพิ่ม
การประชาสัมพนัธ์และการนำไปใช้ เช่น 
การไปเชื่อมโยงกบัระบบประเมนิและ
ระบบการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
มากข้ึน  

มีการสร้างต้นแบบพฤติกรรม
ของแต่ละตำแหน่งงาน 

15.6% 

มีการสร้างต้นแบบความรู้และ
ทักษะหลักขององค์กร 

16.8% 

มีการสร้างต้นแบบความรู้และ
ทักษะของแต่ละตำแหน่งงาน 

16.8% 
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ที่ กลุ่ม 
ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล

ยังต้องปรับปรุงให้เป็น
มาตรฐานหรือเป็นปัจจบุัน 

% ข้อเสนอของที่ปรึกษา 

2 การสำรวจความพงึ
พอใจข้าราชการใน 
ทต.กุดไห 

มีการสำรวจความพงึพอใจ
ข้าราชการเร่ืองการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

15.6% ประเด็นนี้เปน็มิตปิระสิทธผิลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กลา่วคอืเป็นการ
สำรวจความพงึพอใจต่อนโยบาย/มาตรการ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่นำไป
ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลในอนาคต
ของ ทต.กุดไห ดังนั้นจึงเป็นสิง่ที่ควรทำ
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

3 การกำหนดโครงสร้าง
องค์กรและหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงาน 

มีการกำหนดจำนวนและระดบั
ของสายบังคบับัญชาที่เหมาะสม
ในโครงสร้างองค์กร 

16.2% ประเด็นนี้เปน็มิติความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ กลา่วคือการทบทวนโครงสร้าง
องค์กรที่สอดรับกับภารกิจและปริมาณงาน
ในอนาคตเป็นเร่ืองที่จำเป็นมาก สำหรับ
ส่วนราชการที่จะประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามเป้าหมายในระยะยาว 
อย่างไรก็ดีเนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีที่
ให้ชะลอการกำหนดหน่วยงานใหม่ จึงเสนอ
ให้การแก้ไขปัญหานี้ชะลอไปก่อน จนกว่า
หนังสือเวียนฉบบันี้จะผ่อนคลายกติกาลง    

มีการสร้างงานและหน้าที่
รับผิดชอบที่เหมาะสมกับความ
ต้องการขององค์กร 

17.4% 

มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
เพิ่ม/ลดตำแหน่งงานใน
โครงสร้างองค์กร 

18.0% 

4 งานรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน
และระบบเร่ืองความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 

17.4% ประเด็นนี้เป็นมิติคุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน โดย ทต.
กุดไห ควรมีการกำหนดแผนงานที่สร้าง
ความมั่นใจแก่ข้าราชการในการเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีแผนงานดา้นรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 
เช่น แผนป้องกันอัคคีไฟ 
แผนการซ้อมหนีไฟ แผนการ
รับมือผู้ประท้วง   

24.0% 

5 การกำหนดแบบ
บรรยายลักษณะงาน 

มีการจัดทำแบบบรรยาย
ลักษณะงานทีส่ะท้อนงานใน
ปัจจุบนั 

18.0% ประเด็นนี้ เป็ นมิติความสอดคล้องเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ที่จะให้การกำหนดตำแหน่ง
สอดรับกับภารกิจที่ได้รับ ยังกำหนดให้ทุก
ส่วนราชการมีการจัดทำแบบบรรยาย
ลักษณะงานของทุกตำแหน่งสอดรับกับแนว
ทางการกำหนดประเภท/ระดับชั้นงานใหม่
ของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   

มีการจัดทำแบบบรรยาย
ลักษณะงานทีส่ะท้อน
ยุทธศาสตร์ในอนาคตของ
องค์กร 

19.2% 

6 การประเมินค่างานและ
การกำหนดตำแหน่ง 

มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการประเมินค่างาน
เพื่อปรับระดับตำแหนง่ให้สูงขึ้น 

18.0% ประเด็นนี้ เป็นมิติประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ 
การกำหนดอัตรากำลั ง ตำแหน่ งและ
ระดับชั้นงาน เพื่อให้รองรับยุทธศาสตร์และ
ภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปของ ทต.กุดไห 
นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความยุติธรรม

การจัดระดับชัน้งานมีความ
เหมาะสมและสะท้อนคุณคา่จริง
ของแต่ละงานในปัจจุบนั 

19.2% 
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ที่ กลุ่ม 
ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล

ยังต้องปรับปรุงให้เป็น
มาตรฐานหรือเป็นปัจจบุัน 

% ข้อเสนอของที่ปรึกษา 

มีการจัดตำแหน่งตา่งๆ ลงใน
ระดับชัน้งานที่เหมาะสม 

19.8% ให้แก่ข้าราชการด้วย  

7 การพัฒนาข้าราชการ มีการพัฒนาข้าราชการทุกระดบั 
ตามความต้องการที่แทจ้ริงของ
งาน 

18.0% ประเด็นนี้ เป็นมิติประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  และทุ กส่ วน
ราชการต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการ ดังนั้นจึงมีการดำเนินการ
เพื่อให้สอดรับความต้องการและเป็นระบบ
มากข้ึน  

8  การบริหารผลงาน มีการเชื่อมโยงระบบบริหาร
ผลงานกับคา่ตอบแทนที่เป็น
ระบบและ ยุติธรรม 

18.0%  
ประเด็นนี้เป็นมิติความมีประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้ทุกส่วน
ราชการกำหนดตัวชี้วัดผลงานและการ
ประเมินสมรรถนะจำเป็นต้องมีการทบทวน
ทุกปี เพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใสและ
เป็นมาตรฐานสูงสุด นอกจากนี้ยังควรนำ
ระบบการประเมินดังกล่าวไปใช้เพื่อการ
เลื่อนเงินเดือนและเลื่อนระดับชั้นงานใน
ระยะยาวอีกด้วย   

มีการจ่ายเงินเดือนประจำปีตาม
ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ/ หรือตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว ้

18.6% 

มีหลักเกณฑ์ กระบวนการ
บริหารผลงานและระบบในการ
ประเมินที่ชดัเจนและยุติธรรม 

19.8% 

9 ค่าตอบแทนประเภท
ต่างๆ 

มีการจ่ายค่าตอบแทนทีส่ามารถ
ดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรที่
โดดเด่นได ้

20.4% ประเด็นนี้เป็นมิติความมีประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการปรับ
ค่าตอบแทนต่างๆ ในภาคราชการนั้นอาจ
ทำได้ โดยยากมาก  ดังนั้น เพื่ อให้มีการ
ดำเนินการที่สามารถเป็นจริงได้ในทาง
ปฏิบัติควรเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ใน
สองลักษณะดังนี้ 
• การปรับปรุงสวัสดิการภายใน 

ส่วนราชการ (Benefit and Welfare) 
• การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มเงิน

เพิ่มพิเศษรูปแบบใหม่ๆ ตามลักษณะ
งานในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบเดิม  

มีการจ่ายสวสัดิการที่เปน็ระบบ 
ทันสมัย และแข่งขันได ้

20.4% 

 
มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (เชน่ 
ตามอาชีพที่ขาดแคลน เป็นตน้) 
ที่เหมาะสม 

20.4% 
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ที่ กลุ่ม 
ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล

ยังต้องปรับปรุงให้เป็น
มาตรฐานหรือเป็นปัจจบุัน 

% ข้อเสนอของที่ปรึกษา 

มีการจ่ายโบนัสหรือแรงจูงใจ
ประจำปีตามผลการประเมินผล
งานและ/หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

26.3% 

 
โดยสรุปในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการเก็บมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปใช้เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และจัดทำ-

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563 
ตามหลักของ HR Scorecard และเป็นการนำผลสรุปดังกล่าวไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 
 

จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในบทที่ 
2 เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหสัมฤทธิ์ผล จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์                
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหเพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
 

1  วิสัยทัศน์ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใสเป็นธรรม น้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
3. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
5. ส่งเสริม พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ 
๘. พัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙. พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 

          10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 
3  เป้าประสงค์ 
 1. ดำเนินการและปรับแต่งระบบทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหที่ทันสมัยและสอดคล้อง
กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ทั้งเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ 
 2. รักษาสิทธิและให้ประโยชน์แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียม 
 3. สร้างบุคลากรให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
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4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. วางแผนและบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจในอนาคตองค์กร 
2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการและผู้ประเมิน เพ่ือให้สามารถ
บริหารงานบุคคลในการขึ้นเงินเดือน พัฒนา หรือเลื่อนตำแหน่งอย่างเหมาะสม 
3. สร้างและบริหารจัดการฐานข้อมูลกำลังคนให้เป็นปัจจุบันและสอดรับกับทิศทางการบริหารงานบุคคล 
สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆ ที่จะทำให้บุคลากรทำงานอย่างมี
ความสุขและงานบรรลุผลตามเป้าหมาย 
4. สร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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5. แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 
 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องจึงนำมาจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห ดังนี้ 
 

มิต ิ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ผู้รับผิด  
ชอบ 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 2 3 4 5 58 59 60 

มิติที่ 1  
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์
(ร้อยละ 20) 
  

1. สำนักงานเทศบาลตำบล
กุดไห 
มีการจัดทำแผนอัตรากำลังท่ี
สอดคล้องเหมาะสมกับ
ภารกิจในอนาคตองค์กร  

สำนัก
ปลัดเทศ
บาล 

ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำกรอบ
อัตรากำลังท่ี
เหมาะสมของสำนัก
ปลัด 

ทบทวนความจำเป็น
ของภารกิจงาน ใน

ปัจจุบันให้สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์

เทศบาล. 

ประชุมหารือ 
รวบรวมข้อมลู  
เพื่อสรุปความ

ต้องการอัตรากำลัง
ของทุกส่วนราชการ

ใน ทต.กุดไห  

วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล
กรอบอัตรากำลัง 

ที่มีอยู่ให้สอดคล้อง
กับภารกิจงาน 

ในปัจจุบัน 

กำหนดและนำเสนอ
กรอบอัตรากำลังที่
เหมาะสมให้หัวหนา้
ส่วนราชการพิจารณา 

เสนอกรอบ
อัตรากำลัง 

ที่เหมาะสมให้  
ก.ท.จ.สกลนคร

เห็นชอบ 

      

2. สำนักงานเทศบาลตำบล
กุดไห มีการจัดทำแบบ
บรรยายลักษณะงาน (Job 
Descriptions)   
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
สำนักงาน ก.ท. 

สำนัก
ปลัดเทศ
บาล 

ระดับความสำเร็จของ
จัดทำแบบบรรยาย
ลักษณะงานของทุก
ตำแหน่งในสำนักงาน 
ทต.กุดไห 

จัดทำแบบฟอร์มให้
เป็นไปตาม

มาตรฐานการ
กำหนดตำแหน่ง

ของ ก.ท.  

 จัดประชุมหารือเพื่อ
จัดทำแบบบรรยาย
ลักษณะงานของทุก

ตำแหน่ง 

ช้ีแจงทำความเข้าใจ        
ให้ทุกหน่วยงาน
กรอกข้อมูลเพื่อ

จัดทำแบบบรรยาย
ลักษณะงานของ 

ทุกตำแหน่ง 

สรุปและวิเคราะห์
หน้าท่ีความ

รับผิดชอบของ
ตำแหน่ง         

ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจงานในปัจจุบัน 

นำเสนอร่างแบบ
บรรยายลักษณะ

งานของทุกตำแหน่ง
แก่ผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาและ

เห็นชอบ 
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มิต ิ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ผู้รับผิด  
ชอบ 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 2 3 4 5 58 59 60 

มิติที่ 2  
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
(ร้อยละ 20) 
 

3. มีการปรับปรุง
กระบวนการทำงานดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(นวัตกรรม)  

สำนักปลดั 
เทศบาล 
 

ระดับความสำเร็จ
ของการปรับปรุง
กระบวนการ
ทำงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สำรวจกระบวนการ
ทำงานท่ีต้องการ
ปรับปรุงให้การ

ปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

ดีขึ้น 

ประชุมหารือหาแนว
ทางการปรับปรุง
กระบวนงานด้าน
บริหารงานบุคคล

และกำหนดรูปแบบ
การปรับปรุง
กระบวนงาน 

 มีการนำเสนอ 
การปรับปรุง

กระบวนการด้าน
บริหารงานบุคคล 

อย่างน้อย 1 
กระบวนงาน 

ผลงานท่ีปรับปรุง
ได้รับรางวัลในการ
ประกวดโครงการ 

 

 มีการนำข้อเสนอ
ไปดำเนินการจริง 
ในระบบสำนักงาน
ของสำนักงาน ทต.

กุดไห 

  
 

  
 

  
 

4. ดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการให้อยู่
ภายในรอบการประเมิน 
และเลื่อนเงินเดือนให้มี
ความรวดเร็ว ถูกต้อง  

สำนักปลดั 
เทศบาล 
 

ระดับความสำเร็จ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ทัน
รอบการประเมิน
และการเลื่อน
เงินเดือนถูกต้อง
รวดเร็ว 

 มีการจัดทำตัวช้ีวัด
ระดับบุคคลและ
กำกับติดตามให้

จัดส่งตัวช้ีวัดพร้อม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรก่อน
ครบรอบการ

ประเมิน 15 วัน 

ดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้  

และนำไปเชื่อมโยงกับ
การจ่ายค่าตอบแทน

อย่างถูกต้อง  
เป็นธรรม 

 แจ้งให้ผู้รับการ
ประเมินทราบ 

ผลการประเมินของ 
แต่ละบคุคล และ

นำเสนอเข้าที่ประชุม 
คกก.กลั่นกรองการ

ประเมินผลฯ  
ของ ทต.กุดไห  
เพื่อพิจารณาฯ 

 มีการแจ้งผลการ
ปฏิบัติราชการและ
แจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือนให้ทราบ 

ผ่านระบบการแจ้งผล
การเลื่อนเงินเดือน  

(Intranet) 

สามารถขึ้นเลื่อน
เงินเดือนไดต้รงตาม

เวลาที่กำหนดไว ้

     

5. มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 

สำนักปลดั 
เทศบาล 
 

ร้อยละความ
ครบถ้วนสมบรูณ์
ของข้อมูลบุคคล 
ที่เป็นปัจจุบันใน
ระบบทรัพยากร
บุคคล เทียบกับ 
ก.พ.7 (DPIS) 

 
ร้อยละ 80 

 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 100 
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มิต ิ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ผู้รับผิด  
ชอบ 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 2 3 4 5 58 59 60 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(ร้อยละ 20) 
 

6. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถปฏบิัติงาน      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับ  

สำนักปลดั 
เทศบาล 

ร้อยละบคุลากร
กลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการทดสอบ
การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ  

 
ร้อยละ  60 

 
ร้อยละ 65 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 80 

     

7. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และเพิ่มทักษะให้
สามารถปฏิบัติงาน 
เพื่อบรรลเุป้าหมายองค์กรได ้

สำนักปลดั 
เทศบาล 

ร้อยละการ
ดำเนินการตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรของ ทต.
กุดไห 
 

 
ร้อยละ  60 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

   

มิติที่ 4 ความ
พร้อมรับผดิ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(ร้อยละ 20) 
 

8. มีโครงการส่งเสริม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของ ข้าราชการ 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัด
โครงการส่งเสริม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ข้าราชการ 
 

มีการกำหนด
โครงการในการ

ส่งเสริมจรยิธรรม
และจรรยาบรรณ
ของข้าราชการ 

 

มีการกำหนดเวลา
และกิจกรรมที่
ดำเนินการตาม
โครงการในการ

ส่งเสริมจรยิธรรม
และจรรยาบรรณของ

ข้าราชการ  
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

มีการ
ประชาสมัพันธ์                      

แก่ข้าราชการและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องตาม

เป้าหมายที่               
กำหนดไว ้

 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
ข้าราชการอย่างน้อย

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ 

กำหนดไว ้

มีการรายงานผล
การดำเนินการแก่
ผู้บริหารระดับสูง
ของ ทต.กุดไห.  
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มิต ิ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ผู้รับผิด  
ชอบ 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 2 3 4 5 58 59 60 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการ
ทำงาน 
(ร้อยละ 20) 
 

9. มีการจัดกิจกรรมสร้าง-
สัมพันธ์อันดีระหว่าง 
บุคลากรในองค์กรทุกระดับ 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
กิจกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร 
ในองค์กรทุกระดับ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

    

10. มีการจดัสวสัดิการที่
เหมาะสมกับความต้องการ
ของบุคลากร  
เช่น ตักบาตร ฉลองวันเกดิ 
ใหทุ้นการ-ศึกษาบุตรธิดาของ
บุคลากร 

สำนักปลดั 
เทศบาล 
และกอง
คลัง 

จำนวนกิจกรรม/
โครงการที่ ทต.กุด
ไห จัดสวัสดิการที่
เหมาะสมให้แก่
บุคลากรทุกระดับ
(ดำเนินการอย่าง
น้อย 3 กิจกรรม) 

จำนวน  
1 

กิจกรรรม 

จำนวน  
2 

กิจกรรรม 

จำนวน  
3 

กิจกรรรม 

จำนวน  
4 

กิจกรรรม 

จำนวน  
5 

กิจกรรรม 

     

11. มีการจดัสภาพแวดล้อม
การทำงานท่ีเอื้อประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานใหม้ีความสุข  
 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

จำนวนกิจกรรม/
โครงการที่. จัด
สวัสดิการที่
เหมาะสมให้แก่
บุคลากรทุกระดับ
(ดำเนินการอย่าง
น้อย 3 กิจกรรม) 

จำนวน  
1 

กิจกรรรม 

จำนวน  
2 

กิจกรรรม 

จำนวน  
3 

กิจกรรรม 

จำนวน  
4 

กิจกรรรม 

จำนวน  
5 

กิจกรรรม 

   

 
  
  

ต้องทำอย่าง
ต่อเนื่อง 

ต้องทำอย่าง
ต่อเนื่อง 

ต้องทำอย่าง
ต่อเนื่อง 
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บทที่ 4 
 

บทสรุปการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1. เงื่อนไขความสำเร็จของการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ผู้บริหารสูงสุดเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงต้องมีความเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม 

2. ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าใจทิศทางความต้องการของบุคลากรในสำนักงานฯ และพัฒนา
ระบบงานบุคคลตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. มีการกำหนดปฏิทินการทำงานในแต่ละข้ันตอนและผลผลิตที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยทำงานร่วมกับ
คณะทำงานและผู้บริหารทั้งหมดในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

4. มีการประสานงานที่ดีระหว่างคณะทำงานของส่วนราชการ สำนักงาน ก.ท. และที่ปรึกษาภายนอก (ถ้ามี) 

5. การสื่อสารให้ข้าราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดทำแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

2. กิจกรรม/ แผนงานที่ควรดำเนินการต่อไป  

 เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะทำงานและส่วนบริหารงานบุคคล 
ควรมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. สื่อสารให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบแผนกลยุทธ์ตาม HR Scorecard เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
ปัญหาหลายๆ เรื่องในองค์กรจะได้รับการแก้ไขปัญหา 

2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การดำเนินการในปี 2558-2561 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

3. จัดหาเจ้าภาพในการดำเนินการ โดยควรประกอบด้วยคณะทำงานจากหลายส่วนงานไม่เพียงแค่สำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลกุดไห 

4. เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือจัดทำระบบการบริหารงานบุคคลมากขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับสูงสุด 

5. เพ่ือให้การดำเนินงานทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ต้องมี
ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำการถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ สู่ระดับองค์กร  
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บทสรุปสิ่งที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลสามารถสนับสนุนได ้

 

• กำหนดความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการให้ชัดเจน รวมถึงดูแลความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ให้กับข้าราชการ เช่น 
การจัดเตรียมหรือแจ้งให้เจ้าตัวทราบเมื่อถึงเวลา รวมทั้งสนับสนุนและนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ  

• ดูแลการขาดกำลังของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคลากร แทนตำแหน่งที่ว่างให้รวดเร็ว  

• จัดทำข้อมูลประวัติบุคลากรให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  

• จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพร้อมทั้งงบประมาณสนับสนุน โดยอาจประกอบด้วยกิจกรรม
ดังนี้ 
o การอบรมที่เก่ียวกับวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
o อบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
o การให้ทุนศึกษาอบรมแก่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงานมาก 
o การจัดศึกษาดูงานในหน่วยงานภายนอก  
o การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  

• จัดทำระบบตัวชี้วัดรายบุคคลผ่านทาง Intranet ให้ผู้บริหาร และข้าราชการประเมินผลงานได้อย่างโปร่งใส 

• พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้ทันสมัย และสามารถเรียกใช้
ได้ในรูป Electronic  

• ควรให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

• ทำงานบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ รวมถึงควรศึกษากฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลตามหลักของ ก.ท. โดยละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ของพนักงานเทศบาลตําบลกุดไห  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลกุดไห อำเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 



แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลกุดไห 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลกุดไหได้จัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาล
ตำบลกุดไหเพ่ือตอบสนองนโยบายของคณะผู้บริหาร ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาให้พนักงานเทศบาลตำบล
มีความผาสุก ความพึงพอใจในการทำงาน รวมทั้งมีแรงจูงใจในการทำงานที่ดีขึ้นโดยมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
เกิดดุลยภาพรวมระหว่าง ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานให้สูงขึ้น โดยได้กำ 
หนดแนวทางใน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมที่จะต้อง ดำเนินงานเพียง หน่วยงานละ 1 
– 2 กิจกรรม เพ่ือไม่ให้เกิดภาระในการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลกุดไห
เห็นควรให้มีการดำเนินการตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพสภาพแวดล้อมใน การทำงาน 
จะมีการรณรงค์ให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 5  ส. ที่มุ่งเน้นไปกับการพัฒนาระบบ 
การจัดเก็บเอกสารจะส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของพนักงานเทศบาลเป็นไปโดยมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งการดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานก็จะมีการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ 
แผนสร้างความผูกพันในองค์กรซึ่งเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย 
ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลกุดไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์คุณภาพชีวิตและการทำงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบล 
กุดไห ประจำปี 2563 

2.2  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การปรับปรุงสวัสดิการและพัฒนาให้พนักงาน 
เทศบาลตำบลกุดไหมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการทำงานตามเกณฑ์คุณภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
และเกณฑ์คุณภาพชีวิตในการทำงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบล 
กุดไห 

2.3 เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินการตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการ 
3. แนวทางการดําเนินงาน 

3.1 นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปี 2563  ให้ 
นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

3.2 สื่อสารให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนฯ 
3.3 การดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะมีการรณรงค์ให้หน่วยงานที่ ต้อง 

รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 5  ส. ที่มุ่งเน้นไปกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร  อันจะส่งเสริมสนับสนุนให้ 
การสืบค้นเอกสารเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานก็จะมีการ 
รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนสร้างความผูกพันในองค์กรซึ่งเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 
2563 ด้วย 



 

3.4 ให้แต่ละสำนักงานส่งแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส และแผนการสร้างความผูกพันในองค์กร ตาม 
แบบฟอร์มในคู่มือ (ภาคผนวก 1 และ 2) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

3.5   หนว่ยงานเป้าหมายดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงานและติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานตามแบบแบบฟอร์มในในคู่มือ (ภาคผนวก 1  และ 2) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ ภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

3.6 ยกย่องชมเชย หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตามเกณฑ์ท่ีคณะทำงานกำหนด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกสำนัก/กองส่วนราชการเทศบาลตำบลกุดไห 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 สภาพแวดล้อมของการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลกุดไห มี 
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

5.2 พนักงานเทศบาลตลอดจนครอบครัวของพนักงานในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดไหมีความผาสุกความ 
พึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน 

5.3 พนักงานเทศบาลตำบลกุดไหมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น มีความผูกพันกับองค์กรเพิ่มข้ึน 
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1) ร้อยละ ๖๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน 
เทศบาลของหน่วยงานเป้าหมาย 

2) ร้อยละ 78 ของพนักงานเทศบาลมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับที่เหมาะสม 
7. การติดตามและประเมินผล 

7.1  หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนฯ รายงานผลการดำเนินงาน   ในส่วนที่ 
หน่วยงานรับผิดชอบต่อคณะทำงานฯ ทุกรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็น 2 งวด คือ รอบไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยแนบ 
หลักฐานการดำเนินงาน เช่น ภาพถ่าย รายงานการประชุม ฯลฯ จัดส่งให้งานการเจ้าหน้าที่   ภายในระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในคู่มือ (ภาคผนวก 1 และ 2) 

7.2  หัวหน้าหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนฯ โดยการกำกับ   ดูแลให้การ 
สนับสนุนด้านทรัพยากร ให้ขวัญและกำลังใจในการตรวจเยี่ยม ตลอดจนให้คำปรึกษาหารือ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการดำเนินงาน 

7.4 คณะทำงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานฯติดตาม ประเมินผล และตรวจเยี่ยมการทำงาน 
ตามโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนฯ รวมทั้ง ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจและความ 
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร พร้อมทั้ง สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละรอบ  ระยะเวลาเพื่อจัดทำรายงานส่งให้งาน 
การเจ้าหน้าที่ตามข้ันตอนต่อไป 
๘. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

๙. ระยะเวลาดําเนินงาน 
1 ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน ๒๕63 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดไห 



 

รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานเท
ศบาลตําบลกุดไห ประจําปี พ.ศ. 2563 

…………………………………………….. 
 

1. ด้านคุณภาพสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายจะต้องดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ตามข้ันตอนและวิธีการที่ระบ ุไว้ในคู่มือดำเนิน 

กิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการดำเนิน กิจกรรม 5 ส ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
ระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

1.1  หน่วยงานส่งแผนการดำเนินกิจกรรม 5  ส  
1.2 หน่วยงานดำเนินการและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน  

2. ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายจะต้องดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีมากกว่า 

หนึ่งกิจกรรมก็ได้ แต่อย่างน้อยจะต้องมีกิจกรรมเก่ียวกับการจัดทำแผนการสร้างความผูกพันในหน่วยงานตามคู่มือ        
ดำเนินการสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสร้างความผูกพันของพนักงานเทศบาล 
๑. จัดอบรมสัมมนาของแต่ละหน่วยงานทุกปีเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
๒. จัดกิจกรรมการรับประทานอาหารร่วมกันทุกสัปดาห์ 
๓.  จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามีการชี้แจงการ 
มอบหมายงานและการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้บุคลากรทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
๔. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าร่วมบริจาค 
สิ่งของและร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามหมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
๕. แผนงานเสริมสร้างและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม 
๖. แผนงานสร้างความสัมพันธ์ความเป็นกันเองแบบพ่ีน้องในทุกระดับชั้น โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
๗. โครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุคลากรผู้ขาดแคลนทุนการศึกษา และแก่บุตร – ธิดา ของพนักงานจ้างที่ขาด 
แคลนทุน 
๘. แผนงานการสร้างความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากร 
๙. แผนการสนับสนุน ยกย่อง คัดเลือกบุคคลดีเด่น 
๑๐. จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
๑๑. จัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากร ได้รับความรู้ 
เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จากการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
๑๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ 
๑๓. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน 
๑๔. แผนงานการจัดหาค่าตอบแทนให้พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ 
๑๕. แผนงานการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน  มีความทันสมัยรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 



 

คําอธิบาย : 
กิจกรรม 5 ส หมายถึง 

1. สะสาง คือการแยกให้ชัดเจนระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็นให้ขจัดออกไป 
2. สะดวก คือการจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้ทุกคนดูแล้วก็รู้ว่าเป็นอะไร 
3. สะอาด คือการทำความสะอาดสถานที่อุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ให้น่าดูอยู่เป็นนิจ 
4. สุขลักษณะ คือสภาพหมดจด สะอาดตา โดยรักษา 3 ส แรก ให้คงสภาพ หรือทำให้ดูดีขึ้นอยู่เสมอ 
5. สร้างนิสัย คือการปฏิบัติให้ถูกต้อง และติดเป็นนิสัย 

การดําเนินกิจกรรม 5 ส ครอบคลุม: 
1. ประกาศนโยบาย 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส และเสนอแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส 
3. คณะกรรมการบริหารฯ จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย 5ส/ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ และให้ 

ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ 
4. ประชาสัมพันธ์/รณรงค์/ให้ความรู้ทุกระดับ 

4.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานเริ่มตื่นตัว 
4.2 สร้างความเข้าใจ และให้การศึกษา เรื่อง 5 ส หรือจัดไปทัศนศึกษา ดูงาน ในหน่วยงานที่มีการ 

ดำเนินการกิจกรรม 5 ส แล้ว 
5. จัดแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบและทำผังพ้ืนที่กิจกรรม 5 ส 
6. ถ่ายภาพก่อนทำกิจกรรม 5 ส เพ่ือให้เห็นสภาพพ้ืนที่ของสถานที่ทำงานก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรม 
7. สำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อตั้งหัวข้อหรือกำหนดแนวทางในการปรับปรุง 
8. จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ส เพื่อกำหนดกิจกรรม/เวลา/ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
9. ลงมือทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (ตามแผน) กำหนดวันสะสางใหญ่ (Big Cleaning Day) เพ่ือร่วมกันทำกิจกรรม 

5 ส ให้พร้อมกันของหน่วยงาน เป็นการกระตุ้นและรณรงค์การทำกิจกรรม 5 ส 
10. คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ จัดให้มีการประชุม เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน รวมทั้ง 

ประเมินผลการปฏิบัติและทำการปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้น 
11. ร่วมกันกำหนดมาตรฐาน 5 ส เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติร่วมกันในเรื่องต่างๆ เช่น 

11.1 มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร 
11.2 มาตรฐานเครื่องใช้สำนักงาน 
ฯลฯ 

12. ถ่ายภาพหลังทำกิจกรรมเพ่ือนำมาแสดงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของสถานที่ทำงานที่มี ความ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 

13. ปรับปรุงการจัดกิจกรรม 5 ส ให้ดีขึ้น รวมทั้งอาจปรับปรุงมาตรฐานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับ 
มาตรฐานให้ดีขึ้น 

 



 

 

14. จัดให้มีการประกวดและมอบรางวัล ทั้งระดับพื้นที่ และระดับหน่วยงาน รวมทั้งการยกย่องชมเชยให้ 
ทราบโดยทั่วกันด้วย 

15. ประเมินผลเพื่อปรับเป้าหมายหรือกำหนดเป้าหมายใหม่ เพื่อรักษาหรือยกระดับการทำกิจกรรม 5 ส ให้ดี 
ยิ่งขึ้นและต่อเนื่องตลอดไป 

2.ด้านการสร้างความผูกพันในองค์กร 
คําอธิบาย : 

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร หมายถึง การที่พนักงานมีสภาวะจิตใจที่ยึดมั่นในงานที่รับผิดชอบ อย่าง 
เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายกับงานที่ทำทุกวัน สามารถใช้พรสวรรค์ของตัวเองในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
อย่างเต็มที่และคอยมองหาวิธีใหม่ๆ ที่จะทำงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย ความพึง 
พอใจต่างจากความผูกพัน เพราะความผูกพันจะวัดจากระดับความมีประสิทธิภาพความกระตือรือร้น ที่พนักงานได้ให้ 
ความร่วมมือต่อที่ทำงานของตนเอง ในขณะที่ความพึงพอใจสะท้อนระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ ทำ 
งานโดยส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่มีความผูกพันมักมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ ทำงานแต่พนักงานที่มี 
ความรู้สึกพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการทำงานอาจจะไม่มีความผูกพันกับงานที่ตนเองทำอยู่ก็ได้ 

การสร้างความผูกพัน ครอบคลุม 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
2. การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
3. การดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
5. มีการปรับปรุงระบบเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 


