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ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอ่างย่ิงการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่
เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้เกิดความ เปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีด ความสามารถของ
ประเทศ ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทัน รองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ กับสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทําให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน จําเป็นต้อง อาศัยการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบคุคล 
เทศบาลตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลหนองพลับ 
 
 
1. ดา้นกายภาพ 
          1.1 ด้านกายภาพ 

      การจัดต้ัง เทศบาลตําบลหนองพลับ ยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลตําบล  
เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒   

      สถานที่ต้ัง  ต้ังอยู่เลขที่ ๔๓๙ หมู่ ๑๐  ตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
      ขนาดพ้ืนที่  มีพ้ืนที่  ๑๒.๐๙๘  ตารางกิโลเมตร   
      มีลักษณะทอดยาวตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๙ (หัวหิน- วไลย) และทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๑ (หนองพลับ – ยางชุม) ประชาชนส่วนใหญ่ ปลูกบ้านบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินกระจัด 
กระจายไม่หนาแน่น 

 
     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

      ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ  พ้ืนที่บางส่วนมีความลาดชัน 
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      สภาพภูมิอากาศอุณหภูมิโดยทั่วไปของเทศบาลตําบลหนองพลับจะมีอุณหภูมิร้อนและแห้งแล้งในช่วง

ฤดูร้อน  ฤดูฝนจะมีปริมาณฝนตกปานกลาง 
 
1.4 ลักษณะของดิน 
     เน่ืองจากสภาพทั่วไปมีพ้ืนที่เป็นที่ราบ  จนมีลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  เป็นดินร่วนปนทราย ม ี

ความสมบูรณตํ่์า เน่ืองจากเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชไม่หมุนเวียน และใช้ปุ๋ยเคม ี การระบายนํ้าดีปานกลาง มี 
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า แต่มีคุณสมบัติทางกายภาพค่อนข้างดี  คือ  นํ้าซึมผ่านได้ดี  เหมาะสม 
ที่จะทําการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่และไม้ผลต่าง ๆ  เช่น  สับปะรด อ้อย มะม่วง มะพร้าว เป็นต้น 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
      ในเขตเทศบาลมีแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดเล็ก คือ อ่างเก็บนํ้าหนองป่าลาน ซึ่งไม่เพียงพอในการทํา 

การเกษตร  ซึ่งปัจจุบันได้เป็นแหล่งนํ้าในการผลิตนํ้าประปาเทศบาล สําหรับแหล่งนํ้าในการเกษตร  เกษตรกรมี 
แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น  เช่น  สระน้ํา  ฝาย  บ่อบาดาล  และน้ําฝนตามธรรมชาติ 

- ลําห้วย   จํานวน  ๒   แห่ง  ได้แก่  ลาํห้วยไทรงาม,ลําห้วยหนองป่าลาน 
               - สระนํ้าสาธารณะ  จํานวน   ๖   แห่ง  ได้แก่ สระนํ้าสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม, สระน้ําสาธารณะ
บ้านหนองพลับ,สระตาโย,สระยายเม้ย,สระยายเภา และสระตาถม 
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

               ในเขตเทศบาลไม่มีป่าสงวนแห่งชาติ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูกรณีที่มีความ
เสื่อมโทรม  เช่น  การปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ว่างเปล่า การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของผิวดิน  รวมทั้ง
การจัดการเก่ียวกับภาวะมลพิษ  เช่น  การกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกลักษณะ  การบําบัดนํ้าเสียชุมชน  การดําเนิน
โครงการตามพระราชเสาวนีย์  เป็นต้น 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
      เทศบาลตําบลหนองพลับมีการแบ่งเขตการปกครองจาก ๓ หมู่ บ้าน คือ หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔    

(ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน) และหมู่ที่ ๑๐  (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน)  ออกเป็นชุมชน  ๗  ชุมชน   ดังน้ี 
1. ชุมชนหนองยายอ่วม 
2. ชุมชนเทพสถิตย์ 
3. ชุมชนชัยพัฒนา 
4. ชุมชนร่มไทร 
5. ชุมชนร่วมใจสามัคค ี
6. ชุมชนร่มเกล้า 
7. ชุมชนรักสดุใจ 
อาณาเขต 

               ทศิเหนือ    จดองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ใหม่พัฒนา 
               ทศิใต้    จดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
               ทศิตะวันตก  จดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
              ทิศตะวันออก  จดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และองค์การบริหารส่วนตําบลทับใต้ 

  3.ข้อมูลเกี่ยวกบัศักยภาพของท้องถ่ิน 
    โครงสร้างและการบริหารงานบคุคล 
     การบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองพลับ   ประกอบด้วย 

  ๑.  ฝ่ายนิติบัญญัติ 
       ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนจํานวน  
๑๒  คน มี  ประธานสภาเทศบาล ๑  คน  รองประธานสภาเทศบาล  ๑  คน 
  ๒.  ฝ่ายบริหาร 
       มีนายกเทศมนตรี ๑ คน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖ รองนายกเทศมนตรี ๒  คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน มาจากการ
แต่งต้ังของนายกเทศมนตรี และฝ่ายปฏิบัติงานประจํามีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น   ๗  ส่วน ดังน้ี 
  ๑. สํานักปลัดเทศบาล   
  ๒. กองคลัง 
  ๓. กองช่าง 
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  ๔. กองสาธารณสุข 
  5. กองสวัสดิการสังคม 
  ๕. กองการศึกษา 
  ๖. กองการประปา 
  ๗. หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีพนักงาน  ลกูจ้าง และพนักงานจ้าง  ดังน้ี 
       -  พนักงานเทศบาลสามญั  22 คน 
       -  ครูผู้ดูแลเด็ก              2     คน 
       -  ลูกจ้างประจํา     6 คน 
       -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  21 คน 

  -   พนักงานจ้างทั่วไป   17 คน 
 
 

ตารางแสดงจํานวนพนกังาน ลกูจ้างประจาํ  พนกังานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
 

สํานัก / กอง พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนกังานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนกังานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 8 4 6 3 21 
กองคลัง 5 - 1 2 8 
กองช่าง 3 - 3 2 8 
กองสาธารณสุข 1 2 7 1 11 
กองสวัสดิการฯ 2 - 1 1 4 
กองการศึกษา 2 - 2 3 7 
กองการประปา 1 - 1 5 7 

รวม 22 6 21 17 66 
หมายเหต ุ ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหนองพลับ   ณ  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
 
4. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาล 

เทศบาลตําบลหนองพลับ  ได้แบ่งองค์การเทศบาล   เป็น  ๒  ส่วน  ดังน้ี 
 ๑. สภาเทศบาล  ประกอบด้วย  สมาชิกซึ่งมีราษฎรเลือกต้ังตามกฏหมาย ว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  ๑๒  คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ   ๔   ปี สภาเทศบาลมีประธานสภา  ๑  คน 
และรองประธานสภาเทศบาล  ๑  คน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจากสมาชิกสภาตามมติของสภาเทศบาล 

๒. คณะผู้บริหารเทศบาล    ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  จํานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน  รองนายกเทศมนตรี  ๒  คน  จากการแต่งต้ังของนายกเทศมนตรี  และมีที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน  ๑  คน จากการแต่งต้ังของนายกเทศมนตรี  โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  ตามมาตรา ๔๘  สัตตรส และมีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ เตรส  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ได้กําหนดหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา ๕๐ และมาตรา  ๕๑  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 

๒๔๙๖  และอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังน้ี    
 ภารกิจอํานาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
  ๑. ภารกิจอํานาจหน้าที่ต้องทําตาม มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
    (๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน 
  (๒) ให้มแีละบาํรุงทางบก และทางนํ้า 
  (๓) รกัษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัด 
       ขยะมลูฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
   (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
   (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
   (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ ผูพิ้การ 
     (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
    ๒. ภารกิจอํานาจหน้าที่อาจทําได้ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  (รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) 
   (๑) ให้มีนํ้าสะอาด หรือ การประปา 
     (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
     (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และ ท่าข้าม 
      (๔) ให้มสีุสาน และ ฌาปนสถาน 
   (๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
   (๖) ให้มแีละบาํรุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
     (๗) ให้มแีละบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
       (๘) ให้มแีละบาํรุงทางระบายนํ้า 
      (๙) เทศพาณิชย์ 
  ภารกิจอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ กําหนด
แผนและขั้นตอน การกระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   (๒) การจัดใหม้ี และ บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า 
   (๓) การจัดใหม้ี และ ควบคมุตลาด ท่าเทยีบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
   (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
   (๕) การสาธารณูปการ 
   (๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
   (๗) การพาณิชย์ และ การส่งเสริมการลงทุน 
   (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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   (๙) การจัดการศึกษา 
     (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 
     ผู้ด้อยโอกาส 

(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
    ของท้องถิ่น 
     (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
     (๑๓) การจัดให้มีและบํารุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
                           (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
                           (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                           (๑๖) การส่งเสริมการมีส่วนรว่มของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น 
                           (๑๗) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                           (๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
                           (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                           (๒๐) การจัดให้มี และควบคมุสุสาน และฌาปณสถาน 
                           (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสตัว์ 
                           (๒๒) การจัดให้มี และควบคมุการฆ่าสัตว์ 
   (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย 
    โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
   (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                           (๒๕) การผังเมือง 
              (๒๖) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
                           (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                           (๒๘) การควบคุมอาหาร 
           (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริม  และสนับสนุนการป้องกันและ 
    รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ   
    กําหนด 
 สรปุการวิเคราะหภ์ารกิจของเทศบาล 
 จําแนกภารกิจของเทศบาลตําบลหนองพลับออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังน้ี    
 ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 
    (๑) การจัดใหม้ีการบํารุงทางบกทางน้ําและทางระบายนํ้า (พ.รบ.กําหนดแผนฯ ม.๑๖(๒), 
พ.ร.บ.เทศบาลฯ ม. ๕๐(๒) )  
   (๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ม.๑๖(๔) ) 
  (๓) การสาธารณูปการ (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ม.๑๖(๕) ) 
   (๔) การควบคุมอาคาร (พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม.๑๖(๒๘) ) 
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 ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 
    (๑) การจัดการศึกษา (พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม.๑๖(๙)  พ.ร.บ.เทศบาลฯ ม.๕๐(๖) ) 
    (๒) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และด้อยโอกาส 
   (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ม.๑๖ (๑๐) พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม.๕๐ (๗) ) 
    (๓) การจัดใหม้ีและบํารุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ (พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม. ๑๖ (๑๓) 
     (๔) การส่งเสริมกีฬา (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ม.๑๖ (๑๔) ) 
    (๕) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (พ.ร.บ. กําหนด                
  แผนฯ ม.๑๖(๑๙) พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม.๕๐ (๔), ม.๕๑ (๖) ) 
 ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย    มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 
     (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม.๕๐(๑) พ.ร.บ.  
   กําหนดแผนฯ  ม. ๑๖(๓๐)) 
    (๒) การจัดใหม้ีและควบคุมตลาด (พ.ร.บ กําหนดแผนฯ ม. ๑๖(๓)) 
  (๓) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พ.ร.บ.  
   กําหนดแผนฯ ม. ๑๖(๑๒)) 
  (๔) การรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง        
   (พ.ร.บ.เทศบาลฯ ม. ๕๐(๓) พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม. ๑๖(๑๗)) 

(๕) การกําจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูลและนํ้าเสีย (พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม. ๕๐(๓) 
พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม. ๑๖(๑๘)) 
(๖) การจัดใหม้ีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม. ๕๑(๔)   

   พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม. ๑๖ (๒๐)) 
     (๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม.๑๖(๒๑)) 
    (๘) การจัดใหม้ีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม. ๕๑(๒) พ.ร.บ.กําหนด  
   แผนฯ ม.๑๖(๒๒)) 
  (๙) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยั โรงมหรสพ 
   และอ่ืน ๆ (พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม.๑๖ (๒๓)) 
 ๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 
    (๑) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  (พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม. ๕๑ (๕)   
                              พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ม.๑๖(๖)) 
  (๒) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ ม. ๑๖ (๗) ) 
  (๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม. ๑๖ (๘) ) 
 ๕. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังน้ี 
  (๑) การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ ม. ๑๖ (๒๔) ) 
 ๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 
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  (๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
  ของท้องถิ่น  (พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม. ๕๐(๘) พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ม.๑๖ (๑๑) ) 
 ๗. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น     มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 

(๑) การบริหารจัดการในการปฏิรูปภารกิจของเทศบาล (พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม. ๕๐(๙)        
(๒) การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน (พ.ร.บ. เทศบาลฯ ม.๕๐(๙) ) 
 
 สรุปภารกิจทั้ง  ๗  ด้าน  ตามท่ีเทศบาลตําบลหนองพลับได้กําหนดไว้น้ี ถ้าสามารถดําเนินการได้
ครบถ้วนจะเกิดผลดีต่อประชาชน ทําให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเทศบาลตําบลหนองพลับยังเป็นเทศบาลท่ี ยังต้อง
พัฒนาในหลายๆด้าน   เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต   
 

5.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ 
 ตามภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ  ๕   เทศบาลตําบลหนองพลับได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง  
ที่ต้องดําเนินการ  ดังน้ี 
 ๑. ภารกิจหลกั 
   (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
   (๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๓) การบํารุงรกัษาและก่อสรา้งถนน ทางเท้าและท่อระบายนํ้า 
   (๔) ให้มีนํ้าด่ืมนํ้าใช้ที่สะอาด ก่อสร้างและบํารุงรักษาระบบประปา 
   (๕) ติดต้ังและบํารุงรักษาส่องสว่างตามทางสาธารณและชุมชน 
   (๖) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (๗) การดูและรักษาที่สาธารณประโยชน์ 
   (๘) การจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   (๙) การสังคมสงเคราะห์ คนชรา สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส 
   (๑๐) การบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น 
   (๑๑) การส่งเสริมกีฬา 
   (๑๒) การจัดให้มีและบํารุงรกัษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   (๑๓) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
    (๑๔) การควบคุมอาคาร 
      (๑๕) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
      (๑๖) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    (๑๗) การกําจดัขยะ สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย 
      (๑๘) การจัดให้มี และควบคมุการเลี้ยงสัตว์ และการควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 
 ๒. ภารกิจรอง 
   (๑) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์บริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
     (๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน 
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   (๓) ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน 
     (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาล 
     (๕) การประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล 
    (๖) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

6. วิสัยทศัน ์
วิสัยทัศนต์ําบลหนองพลบั  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

 
 “เทศบาลตาํบลหนองพลบัเมืองน่าอยู่  คูป่ระเพณ ี ชุมชนเข้มแข็งบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
7. พนัธกิจ 

 
1. พัฒนาศักยภาพคน  ครอบครัว  และชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
2. ฟ้ืนฟูและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
3. ส่งเสริมและจดักิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีให้คงอยู่อย่าง

ต่อเน่ืองอนุรักษ์ 
4. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
6. การจัดการด้านสุขอนามัย  ด้านกีฬา และนันทนาการ  ส่งเสริมให้การสงเคราะห์และพัฒนา

อาชีพ  พัฒนาการศึกษา  และเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม 
7. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่ 

 
8. เปา้ประสงค ์

 
1. เสริมสร้าง ปรบัปรุง พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการด้านความจําเป็นพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตําบลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่มีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต 
5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างทั่วถึง 
7. อนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
8. พัฒนาการบริหารงานและทรัพยากรบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
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9. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมดา้นทรพัยากรบคุคล(SWOT Analysis) 
9.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 

 
(จุดแข็งStrength) 
1. มีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางพอสมควร  
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการทํางานให้สําเร็จ 
3. บุคลากรมีการทํางานเป็นทีม 
4. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความสําคญั/ให้โอกาสในการพัฒนา 
6. มสีภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ์) 
7. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด 

 
(จุดอ่อนWeakness)  
1. การสื่อสารระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ

บุคลากรยังไม่ พร้อม  
2. ขั้นตอนการทํางานซับซ้อนหลายขั้นตอน 
3. บุคลากรยังไม่เช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานทําให้เกิดความไมต่่อเน่ือง 
5. ข้อจํากัดด้านงบประมาณ 
6. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 

 
9.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunity)  
1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ

รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง  
2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทําได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการ 

อ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นนิติบุคคล 
3. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรได้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทําใหม้ีเครอืข่ายในการทาํงาน 

 
อุปสรรค(threats) 
1. ข้อจํากัดของระเบียบกฎหมาย 
2. นโยบายลดจํานวนคนในภาครัฐ 
3. การกําหนดกรอบอัตรากําลัง ต้องอาศัยอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด 
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10. นโยบายและกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลของเทศบาลตําบลหนองพลบั 
เทศบาลตําบลหนองพลับถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญและมีคุณค่าย่ิงในการขับเคลื่อน  

การดําเนินงานขององค์กร จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สําหรับใช้เป็นกรอบและ 
แนวทางในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
การ บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญ
กําลังใจดี  พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังน้ี 

 
 

1.ด้านการปรบัปรุงโครงสรา้งระบบงานและอัตรากาํลงั 
 เป้าประสงค ์ 

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงานการจัดกรอบอัตรากําลัง และการบริหาร 
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เช่ือมโยงกับผลตอบแทน และการกําหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง ให้

สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
2. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 

ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตําแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ วาง
แผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน  

3. จัดทําสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

 
2. ด้านการพฒันาบุคลากร 

เป้าประสงค ์ 
ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเน่ืองโดยการเพ่ิมพูน ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการทงาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์การ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสบผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ ์
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้องกับแผนอัตรากําลัง  ๓ ปี  
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
๓. จัดทําแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติระดับ ตาม
สายอาชีพและตําแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง  

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรหลักคุณธรรมปฏิบัติตามจริยธรรม 
เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองค์กร  

๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 

 
3. ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ  

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
จัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้าน บุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ

รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต 

 
 

4. ด้านการประเมินประสทิธิภาพของทรัพยากรบคุคลและการจัดสวัสดกิาร 
เป้าประสงค ์ 
เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญกําลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี    ความผาสุขและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือรักษาคนดี   คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะใน
ทุกโอกาส   สร้างช่องทางการสื่อสาร  ให้สิ่งจูงใจ   ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ   จัดสวัสดิการ  ความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางานตามความจําเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และ 
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

 
กลยุทธ ์ 
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็น

ธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

                        3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
                        4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทําคุณประโยชน์ให้องค์กร
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4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

5. นโยบายด้านการสร้างและพฒันาระบบการบรหิารจัดการองคค์วามรู้ 
  ๑) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้  
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด  
  ๓) ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ
องค์กร และเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔) จัดทํา “แผนการจัดการความรู้ (KM Action  Plan)” โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี           
  ก. กรอบแนวทางในการจัดระบบองคค์วามรู้ในองค์กร 

  องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ให้เกิดขึ้น  โดย 
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ  โดยมีกระบวนการ  7  
ขั้นตอน   ดังน้ี  

(1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย ของ
องค์กรคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร  โดยขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ใน
รูปแบบ ใด  อยู่ที่ใคร  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge  Creation  and Acquisition) เช่น การสร้างความรู้ใหม ่
การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การกําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  

(3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge  Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือ 
เตรียมพร้อมสาํหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น การ ปรับปรุง
รูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน  การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ ์ 

(5) การเข้าถงึความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทําให้ผูใ้ช้ความรู้น้ันเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web  Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สามารถดําเนินการได้หลายวิธี โดยกรณี เป็น 
Explicit Knowledge  อาจจัดทําเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
กรณี เป็น  Tacit  Knowledge อาจจัดทําเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน 
การยืมตัว เวที แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น  

(7) การเรียนรู้ (Learning) ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองค์
ความรู้-นําความรู้ไปใช้-เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง  
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ข. กรอบแนวทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
เพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ หน่วยงาน  

จําเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร ดังน้ัน องค์กรต้อง
มี การเลือกองค์ความรู้ และกําหนดตัวช้ีวัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจากน้ันต้องสรุปว่า อะไรคือข้อมูล
สารสนเทศ องค์ความรู้ ตัวช้ีวัดที่ต้องมี หลังจากน้ัน จึงรวบรวมและจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารงานต้องมีการ กําหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผู้รับผดิชอบและวิธีการจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศและ
องค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการบริหารงานทั้งระดับองค์กรและ
ระดับกระบวนการเพ่ือให้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร  ดังน้ี  

1. การบ่งช้ีความรู้และข้อมลู ตัวช้ีวัดที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของ 
องค์กร ทั้งน้ี จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือแม้กระทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอก เพ่ือให้ ครอบคลมุทกุประเด็น  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และผลการวัดและการวิเคราะห์ที่ได้ 
กําหนด ความต้องการไว้ในข้อ 1  ทั้งน้ีสามารถหาแหล่งความรู้และข้อมลูจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

3. ดําเนินการจัดทําระบบในการจัดการองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศที่ได้จากข้อ 2  เพ่ือให้  
พร้อมใช้งานสําหรับผู้ที่เก่ียวข้องและสามารถอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 92 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ 
และ การจัดการความรู้  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องดําเนินการต้ังคณะทํางานที่มีองค์ความรู้  
ตามท่ี กล่าวไว้ในข้อ 1 เพ่ือทําการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยํา ก่อนที่จะทําการเผยแพร่ทั้ง
ภายใน และภายนอก ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีผลต่อความเช่ือมั่นขององค์กรต่อสาธารณชน  

5. การเข้าถึงความรู้ ข้อมลู สารสนเทศ องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้องพร้อมใช้งาน 
และ 

บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในเรื่องความปลอดภัย 
ของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉนิและแผ่นสํารองเป็นอย่างดี 
หากเกิดภัยพิบัติ หรือความไม่สงบในกรณีต่างๆ  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากสร้างความพร้อมในเร่องกระบวนการจัดเก็บและ 
พร้อมใช้งานไปแล้วน้ัน องค์กรมีการนําความรู้ไปใช้งานและนํากลับมาแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดีและบทเรียนจากการนําไปปฏิบัติ  

7. การเรียนรู้ หลงัจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อที่ 6 การนําความรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้การ  
สร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่สลับซับซ้อนและทรงคุณค่า 
มากขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีความสําเร็จของการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ี หากมกีารพิจารณา
ปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ขององค์กร  องค์กรสามารถดําเนินการการจัดการความรู้ต้ังแต่ขั้นตอนที่ 
1 จนถึง 7 ได้ อย่างต่อเน่ือง และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป  
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ค. การสร้างเครือข่ายองคค์วามรู้ 
1. การสร้างทีม (Team  Work) ในการสร้างจะต้องช้ีแจง Concept  KM กับบุคลากรทุกระดับ  

ผู้ทําหน้าที่มาจากทีมงาน 2 ส่วน คือ ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ในส่วนราชการ (CKO) และผู้มีความรู้และ 
ประสบการณ์ด้าน  KM  การดําเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงานประจําที่มีอยู่ 
หลังจาก น้ัน จึงจัดห้องบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน หาเครือข่ายเพ่ือช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้
บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ รวบรวม รายละเอียดทําเป็นเครือข่ายขององค์กร  

2. สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายในองค์กร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ปัญหา 
เป็นตัว ต้ังและ นําปัญหาเหล่าน้ันมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการทํางาน หรือความสําเร็จในการ
ทํางาน โดย ให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความสําเร็จที่เคยทํา หรือเคยมีประสบการณ์ พร้อมทั้งนําเรื่องราวดีๆ 
เหล่าน้ันไปใช้ใน การปฏิบัติงานและสร้างเวที หรือกระตุ้นให้เกิดเวที เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหา ข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะนําไปสู่ Best  Practice ที่ทรงคุณค่า เพ่ือเก็บ
เป็นคลังความรู้และถ่ายทอด ต่อไป สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มีการ
แลกเปลี่ยน โดยใช้ Best Practice เป็นตัวต้ัง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เก่ียวข้องหลาย ๆ 
ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่ละทีม กําหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเน่ือง และรวบรวมองค์
ความรู้ให้เป็นระบบ โดยดําเนินการจัดทํา ฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่องชมเชยและให้รางวัล  

 

   ปัจจัยแห่งความสําเร็จ การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จะสําเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนและ
ความ ร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ ความพร้อมของทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ มีเวทีที่ชัดเจน 
และ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้องแทรกซึมไปกับงานประจํา ตลอดจนมีการ
เสริมแรงโดย การให้รางวัล จึงจะสําเร็จได้   

ง. การบรหิารจัดการองคค์วามรู้สู่องคก์รตามแนว PMQA หมวด 4 
1. ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ 

รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถกูต้อง และทันสมัย  
2. ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าที่ 

จัดทําไว้ใน พ.ศ.2551และต้องมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ิมเติม
อย่าง น้อย 2 กระบวนการ  

3. ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างเหมาะสม  

4. ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การ 
กําหนดระบบเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบัติการที่บ่งช้ีของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ  
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6. ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ จะต้องแสดงผลการ 
จัดการ ความรู้ KM Action Plan อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผน โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดความรู้ได้สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการที่
ครอบคลุม กลุม่เป้าหมายได้ไมน้อยกว่าร้อยละ  80  ในทกุกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้  
 

6. นโยบายด้านภาระงาน 
๑) มีการกําหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน  
๒) มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน  
๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอโดยทุกงานจะต้อง มี 

การประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง ภาระ
งานประจําทุกเดือน  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทําคําสั่งการแบ่งงานและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ ในเทศบาลตําบลหนองพลับ แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการ
ประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
 

7. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
๑) ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน  
๒) ให้ทุกงานจดัทําฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานน้ัน ๆ และหาแนวทางในการ  

เช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ร่วมกัน  
๓) ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ   โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บท

สารสนเทศของเทศบาลตําบลหนองพลับ งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเน่ือง  
 

8. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบรหิาร 
๑) มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อํานวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา  

อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจํา 
๒) ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ร่วมกัน  
 ๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
 ๔) ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทํางาน เพ่ือให้บุคลากรพัฒนา  

ทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ สูงสุด
และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  
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9. นโยบายด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล 
๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง  

ต่อเน่ืองด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทีส่อดคลอ้งกับแผนพัฒนาบุคลากร  
           ๒) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

๓) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนําผลมาเป็น แนว 
ในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  
  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
 

10. นโยบายด้านการเงนิและงบประมาณ 
๑) มีการจัดทําแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม  

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปี  
๒) มีการจัดทําสรปุรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจําเดือน  

เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน  
๓) มีการนเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นระบบการบริหารและ จัดการ 

ตามระบบบัญชีมาใช้  
 ๔) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรบัผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส    โดยให้กองคลัง 

ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทกุฝ่ายและ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็น
ประจําทุกเดือน  
 

11. นโยบายด้านการทาํนบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนรว่มในกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิน่  
๒) จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  
๓) ดําเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ นําไปสู่
การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  

 

 12. ประกาศคณุธรรม จริยธรรมของพนกังานและลกูจ้างของเทศบาล 
           เทศบาลตําบลหนองพลับได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังน้ี.- 
 ๑. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ละเว้นการใช้
อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบ ไม่แสวงหาประโยชน์อ่ืนใดจากทางราชการ และผู้มาขอใช้บริการใด ๆ  
 ๒. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ต้องต้ังใจปฏิบัติงานหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ หมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 ๓. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้ายความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้มาขอรับบริการด้วยความเต็มใจ หลีกเลี่ยง 
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การใช้อารมณ์ที่ไม่สุภาพหรือโต้เถียง แสดงความฉุนเฉียวกับประชาชน ผู้ไม่รู้หรือเข้าใจผิดเก่ียวกับระเบียบ  กฎหมาย  
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๔. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของราชการ
การใช้ช่องว่างของระเบียบ กฎหมาย เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ถือเป็นการกระทําที่ผิด
กฎหมาย และทุจริตต่อหน้าที่ 
  ๕. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
       ๖. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล  จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งชอบด้วยกฎหมาย 
       ๗. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
       ๘. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
            ๙. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ   จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ 
ราชการมิได้ 
          ๑๐. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และกระทาํการอย่างหน่ึงอย่าง
ใด ที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
          ๑๑. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
          ๑๒. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
 

13. แผนปฏบิตักิาร/โครงการ  
แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

เทศบาลตําบลหนองพลับให้ดําเนินการจัดทําเป็นแผนดําเนินงานเป็นรายปี 
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