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คานา
ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสาคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆขององค์กร ให้บรรลุ
เป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ ศักยภาพของบุ คลากรจึงเป็นตัว บ่งชี้ความส าเร็จในการดาเนินงานขององค์กร
บุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้เทศบาลตาบลmทุ่งข้าวพวง มีความเจริญก้าวหน้านาพาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึง
ประสงค์จึงเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้กาหนดแนว
ทางการพัฒ นาบุ ค ลากรไว้ ใ นนโยบายและกลยุ ทธ์ ด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุค คล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยมี การพัฒ นาบุ ค ลากรเป็ นกลยุท ธ์ห นึ่ ง และมีม าตรการในการ
ดาเนินการ คือ สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง อย่างเป็นระบบในเชิงรุกตาม
ศักยภาพของตนเองและตามความต้องการขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
มีความสามัคคี รักองค์กร และเป็นนักพัฒนา รวมทั้งสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้และความคิดทันสมัย
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
มุ่งมั่นและมีจิตสานึกที่ดี ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติตามโอกาส และมีความพร้อม โดยดาเนินการคู่ขนานกับการสร้างกระบวนการปลูกจิตสานึกแก่
บุคลากร
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมชัดเจน และสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นระบบ
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ทานโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้น โดยได้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้ าง
กาลังคนในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของเทศบาล รู้ระเบียบแบบแผนทางราชการ มี
ความรอบรู้ในขอบเขตภารกิจ อานาจหน้าที่ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาท วิธีปฏิบัติราชการใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีใน
อนาคตตามวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ต่อไป

งานการเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
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นโยบายและกลยุทธ์ด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลเชียงดาว (พ.ศ.2564 – 2566)
****************************************************************************

บทที่ 1
บททั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทางานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อองค์กร ดังนั้น
องค์ ก รจ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท านโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ สรรหาบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม อันจะทาให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
จากหลักการและเหตุผ ลดังกล่าว เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวงจึงจัดทานโยบายและกลยุทธ์การบริห าร
ทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขึ้น เพื่อเป็นการกาหนดให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลเชียงดาวทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งโดยสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ ทาให้ เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรอย่างละเอียด ที่จะ
ปฏิบัติงานด้านบุคคลอย่างมีขั้นตอน เช่น การสรรหา การคัดเลือก การโอนย้าย การเลื่อนตาแหน่ง และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ในอนาคต
๒.๒ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
วิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ ทัศนคติที่ดีในการทางาน และมีพฤติกรรมในการทางานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วิชาชีพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.๔ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๒.๕ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและวิธีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล รู้บทบาทและหน้าที่ของตนในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
3.1 บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

5
3.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี
3.4 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี
2.5 มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมหรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
4. ตัวชี้วัด
4.๑ บุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ทักษะและสมรรถนะ
ที่ เ หมาะสมเพี ย งพอ ตรงตามต าแหน่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบและภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน ก่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลและบุคลากร
5. วิธีการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ได้กาหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยเป็นหน่วยดาเนินการเอง หรือจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนากับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็นและความเหมาะสม ดังนี้
5.1 การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ
เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่
5.2 การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นตามความ
เหมาะสม
5.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจดาเนินการโดยเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จังหวัด
เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.5 การสอนงานการให้คาปรึกษา หรือวิธีการอื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม ทาโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่ได้รับมอบหมายทาการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
5.๖ การศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
6. การติดตามและประเมินผล กระทาดังนี้
6.1 กาหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรม ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน
กลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรี
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ 3 เดือน
โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1
6.3 นาผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคลากร เพื่อ
ทราบถึงความสาเร็จ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยให้เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง สามารถวางแผนพัฒนาบุคลการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ช่วยในกิจกรรมด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบและมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
3. ช่วยให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. เป็นการเตรียมการให้ได้บุคลากรตามความต้องการของแผนหรือฝ่ายต่างๆ
5. สามารถส่งเสริมและพัฒนาโอกาสความเท่าเทียมกันของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตาบล
เชียงดาว
6. เป็นแนวทางสาหรับ หน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิต จะได้ผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานได้อย่างแท้จริง

บทที่ 2
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจั ดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ องค์กรมีจุดมุ่งหมาย
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและเครื่องมือใน
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การผลักดันสู่ความสาเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่ง
การจัดทาแผนนั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรนั้น ต้องเป็นการจัดทาแผนที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของการ
พัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้องค์กร
ประสบความสาเร็จ ผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะ เป็นผู้นา เป็นคนดีมีวินัย และมีพลังกายพลัง
ใจในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของตนให้ ป ระสบความส าเร็จ อย่ างดียิ่ ง และเพื่ อให้ แ ผนพัฒ นาบุค ลากร มีค วามเชื่อ มต่ อกั บ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่ อ ให้ ก ารจั ดท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลทุ่ง ข้ า วพวง มี ความสอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนา เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ดังนี้
๑. กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
กาหนดประเด็นหลัก
ตามยุทธศาสตร์องค์กร
ประเมินผล
การพัฒนา

SWOT

จัดทาแผน
ปฏิบัติงาน

วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ
ด้านบุคลากร
จัดทา HRD
strategy

ศึกษาตัวแบบการพัฒนา
ขององค์กรที่คล้ายคลังกัน

ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการพัฒ นาองค์กร และ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการกาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กรนั้น เป็นการศึกษาแนวนโยบายการพัฒนาองค์กร เป็นการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร และศึกษาข้อมูลประกอบที่สาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ศึกษาตัวชี้วัดใน
ระดับองค์กร เมื่อได้ทาการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วจากนั้นดาเนินการ
กาหนดประเด็นสาคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทา SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่
จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
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ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้านทรัพยากรมนุษย์
ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา SWOT นั้น
 เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุผล
สาเร็จตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่วางไว้
 เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่งข้อมูลจานวนมาก
 เป็นการระดมสมอง
โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วมพิจารณาให้
ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ
 เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรจากัดเฉพาะในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผล
การทา SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป
ขั้น ตอนนี้ เป็ น ขั้น ตอนที่จ ะช่ว ยสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ด้ว ยการวิเคราะห์ จากข้อมูล ส าคัญด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา SWOT ในขั้นตอนก่อนหน้าถึงความสอดคล้อง และเป็นเหตุเป็น
ผลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ยังช่วยให้การจัดทายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูก
ต้อง และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดาเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อ
การพัฒนา ซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรอื่นซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
เนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ
อย่ างมากในบางเรื่ อง ดังนั้ น การศึกษาจากประสบการณ์ต รงขององค์กรอื่น แล้ ว นามาประยุกต์ให้ เหมาะสม จะช่ว ย
ประหยัดเวลาและลดการดาเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นควรที่จะศึกษาและเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
ความคล้ายคลึงกันด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยเลือกสรรและนายุทธศาสตร์ที่ดีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรอื่นนั้น จะให้ความสาคัญในการศึกษากลยุทธ์ในเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่ประสบความสาเร็จในด้านการวางกลยุทธ์การพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่มีประวัติที่
ยาวนานหรือประสบความสาเร็จในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ที่ลักษณะภารกิจที่
คล้ายคลึงกัน ทั้งในและต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรใน
รายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สาคัญ (KPI)
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการสร้างแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4
มาวิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหาเพื่อจัดทาเป็นแผนพัฒนาขึ้น
เมื่อสร้างแผนพัฒนาจากขั้นตอนข้างต้นและทาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลตาบลเชียงดาว
แล้ ว ล าดับ ถั ดมาดาเนิ น การจั ด กลุ่ ม ปรั บ ปรุ ง เพื่อ คัดเลื อกให้ เหลื อในปริม าณแผนพัฒ นาที่เหมาะสม จากนั้ นนาชื่ อ
แผนพัฒนาที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มากาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละแผนพัฒนาในการกาหนด
ตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาและควรกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อ แผนพัฒนาที่
กาหนดขึ้นมา ทั้งนี้จะทาให้เทศบาลตาบลเชียงดาวสามารถประเมินผลงานความสาเร็จได้ง่าย
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ขั้นตอนที่ 6 จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงแผนพัฒนามาสู่การปฏิบัติ
และการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้แผนพัฒนาบุคลากรนั้นประสบผลสาเร็จด้วย
การจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรนั้นได้
เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมายความ
รับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนาไปสู่การประเมินผลงานประจาปีที่มี
ความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
การกาหนดแผนปฏิบัติงานที่ดีต้องมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาต้องเป็น
ระยะเวลาที่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ มีความเป็นไปได้ในการนามาปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้ตามจริง
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อ
นามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้า ความสาเร็จของแผนพัฒนาที่ได้กาหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติ
การ เพื่อองค์กรจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด
ในการติดตามผล องค์กรควรมีการติดตามผลโดยการรวบรวมรายงานความก้าวหน้า ผลงาน ปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุจากผู้รับผิดชอบ ในช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น ทุกเดือน หรือ ทุกไตรมาส เป็นต้น และจัดประชุม
เพื่อรายงานความก้าวหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ที่ช่วยสนับสนุนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาทีไ่ ด้จัดทา

๒. ขั้นตอนการพิจารณาบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
๑. แต่งตั้งคณะทางาน

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน และสาเร็จตามที่กาหนด

๒. วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร

การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น
ของหน่วยงาน
๑. พิจารณาเหตุผล ความจาเป็น ความ
ต้องการในการฝึกอบรม

งานไม่สาเร็จตามกาหนด
พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ
หน่วยงานภายในเทศบาล

10

สารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน
ขออนุมัติผู้บริหารเพื่อพิจารณา
กาหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม
ประเมินความจาเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม
ตามลาดับความจาเป็น ก่อน - หลัง
ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม

จัดทาโครงการฝึกอบรม

เข้ารับการฝึกอบรม

ดาเนินการฝึกอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม

การติดตามและประเมินผล

กาหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม
กาหนดวิธีการฝึกอบรม

จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความความสาเร็จ
ความรู้ ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
หลังได้รับการฝึกอบรม

บทที่ ๓
สภาพการบริหารงานของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอเชียงดาว ห่ างจากตัว อาเภอ
ประมาณ 22 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178gทศบาลตาบล
ทุ่งข้าวพวง เกิดขึ้นจากการยกระดับฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบล ทุ่งข้าวพวง ขึ้นเป็น เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2551
ที่ตั้ง/อาณาเขตของตาบล
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เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มี
เนื้อที่ประมาณ 224.5 ตารางกิโลเมตรหรือ 140,312.5 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของ จังหวัดเชียงใหม่และอยู่ทางทิศเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ

ติดกับ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว

ทิศใต้

ติดกับ ตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว

ทิศตะวันออก

ติดกับ ตาบลปิงโค้ง

ทิศตะวันตก

ติดกับ อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

อาเภอเชียงดาว

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปของต าบลทุ่ ง ข้ า วพวง เป็ น พื้ น ที่ ภู เ ขา ที่ ร าบลุ่ ม น้ าและที่ ร าบ
เชิงเขามีป่าไม้ทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสาหรับการเกษตร แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญภายในตาบล คือ
แม่น้าปิง แม่น้าก๋อน และลาห้วยต่างๆ หลายสาย
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตาบลทุ่งข้าวพวง มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ ยทั้ง
ปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส แบ่ง
ภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่
– ฤดูฝน – เดือนมิถุนายน-ตุลาคม มีฝ นตกชุก เนื่องจากมีสภาพเป็นพื้นที่สูง และมีป่าต้นน้าจานวน
มาก ทาให้ความชุ่มชื้นในอากาศสูง โดยเฉพาะบนยอดดอยมีฝนตกเกือบทุกวัน
– ฤดู ห นาว – ปลายเดื อ นตุ ล าคม-กุ ม ภาพั น ธ์ เป็ น ช่ ว งได้ รั บ ความหนาวเย็ น ท้ อ งฟ้ า แจ่ ม ใส
มีแดดตลอดวัน มีหมอกลงบ้างในตอนเช้า เป็นฤดูที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันมาก อุณหภูมิต่าสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 14
องศาเซลเซียส แต่ถ้าบนยอดดอยอาจต่าลงถึง 8 องศาเซลเซียส
– ฤดูร้อน – เดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อนมากในช่วงกลางวัน ในช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นลง
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31.8องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
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ตาบลทุ่งข้าวพวงได้แยกออกจากตาบลเมืองงายมาเป็นตาบลทุ่งข้าวพวงเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2526
มีกานันประจาตาบลคนแรกคือ นายศรีนวล พิณสุวรรณ ตาบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่ในเขตท้องที่ อาเภอเชียงดาว เส้นทาง
การคมนาคมติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ โดยมีถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย เป็นเส้นทางหลักของตาบล สามารถติดต่อกับอาเภอ
เวียงแหงและชายแดนพม่าซึ่งสามารถติดต่อทาการค้าขายและติดต่ออาเภอเชียงดาวได้โดยสะดวก หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวงประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ
หมู่ ที่ 1 บ้ า นห้ ว ยเป้ า ต าบลทุ่ ง ข้ า วพวง อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
12,600 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเติง ขัตหลง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 52,250 ไร่
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอินทร บุญยศ
หมู่ ที่ 3 บ้ า นทุ่ ง ข้ า วพวง ต าบลทุ่ ง ข้ า วพวง อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
8,062.50 ไร่ กานันชื่อ นายประเทือง ประทุม
หมู่ ที่ 4 บ้ า นแม่ จ า ต าบลทุ่ ง ข้ า วพวง อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
29,693.75 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายคาชิต อะเต๋า
หมู่ที่ 5 บ้า นห้วยทรายขาว ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
4,217.75 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนคร บุญกองรัตน์

พื้นที่ทั้งหมด

หมู่ ที่ 6 บ้ า นขุ น คอง ต าบลทุ่ ง ข้ า วพวง อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
28,600 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไตรภพ เลิศวรพล
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 4,887.50
ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสุจิรา แสงปัน
2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต และมีหน่วยเลือกตั้งจานวน
5 หน่วย มีนายกเทศมตรี 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จานวน 12 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิกสภา
เทศบาล จานวน 11 คน มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แยกเป็นชาย ประมาณ 2,338 คน หญิง ประมาณ 2,291 คน รวม 4,629
คน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
ประชากรร้ อยละ 60 สื บ เชื้อสายมาจากไทยใหญ่ ร้อยละ 20 เป็นชาวพื้นราบและอีกร้อยละ 20
ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ คือ ชนเผ่าลีซู ลาหู่ ปะกากะญอ ปัจจุบันตาบลทุ่งข้าวพวงมีจานวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน
และมีหย่อมบ้านบริวารอีก 12 หย่อมบ้าน (ชนเผ่าต่างๆ) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 35.93 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากร
ชายรวม 5,093 คน ประชากรหญิงรวม 5,029 คน รวมทั้งสิ้น 10,122 คน
ตารางแสดงจานวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
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พ.ศ.

2560

หมู่บ้าน
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

2561

พฤษภาคม

หญิง

รวม

ห้วยเป้า

913

814

1,727

443

2

แม่กอน

714

643

1,357

489

3

ทุ่งข้าวพวง

1,047

1,109

2,156

578

4

แม่จา

981

955

1,936

599

5

ห้วยทรายขาว

586

563

1,149

380

6

ขุนคอง

489

559

1,048

302

7

ห้วยตีนตั่ง

121

126

247

96

4,851

4,769

9,620

2,887

หมู่บ้าน
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากรทั้งหมด
ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ครัวเรือน

1

ห้วยเป้า

919

845

1,764

446

2

แม่กอน

715

644

1,359

494

3

ทุ่งข้าวพวง

1,052

1,119

2,171

580

4

แม่จา

973

946

1,919

605

5

ห้วยทรายขาว

594

568

1,162

380

6

ขุนคอง

484

558

1,042

309

7

ห้วยตีนตั่ง

123

128

251

98

4,860

4,808

9,668

2,912

รวม
พ.ศ.

ชาย

จานวน
ครัวเรือน

1

รวม
พ.ศ.

ประชากรทั้งหมด

หมู่บ้าน
หมู่ที่
1

ชื่อหมู่บ้าน
ห้วยเป้า

ประชากรทั้งหมด
ชาย
997

หญิง
886

รวม
1,883

จานวน
ครัวเรือน
451

14
2562

2

แม่กอน

735

659

1,394

495

3

ทุ่งข้าวพวง

1,133

1,207

2,340

586

4

แม่จา

985

966

1,951

610

5

ห้วยทรายขาว

610

600

1,210

385

6

ขุนคอง

512

585

1,097

316

7

ห้วยตีนตั่ง

121

126

247

98

5,093

5,029

10,122

2941

รวม

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล ข้อมูลประชากร ปี 2562 ณ 30 พฤษภาคม 2562
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ชาย
หญิง
ลาดับที่
รายการ
รวม
(คน)
(คน)
1

จานวนประชากรเยาวชน*

2

จานวนประชากร*

3

จานวนประชากรผู้สูงอายุ*
รวมทั้งหมด

หมายเหตุ

913

942

1,855

อายุต่ากว่า 18 ปี

1,955

1,935

3,890

อายุ 18 - 60 ปี

395

367

762

อายุมากกว่า 60 ปี

3,263

3,244

6,507

* เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล ข้อมูลประชากร ปี 2562 ณ 30 พฤษภาคม 2562
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๓. โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งสภาเทศบาลมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล
2. ควบคุมการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จานวน 1 คน โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง เป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จานวน
2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ดังนี้
1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย
2. อานาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
3. อานาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
นายกเทศมนตรี มีฐานะเป็นผู้แทนของเทศบาล มี อานาจหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ในสังกัดของเทศบาล มีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งเป็นฝ่ ายประจาช่ว ยปฏิบัติงานประจาแก่ฝ่ายบริหาร โด ยมี
ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานข้าราชการประจา
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง มีการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กรในการปฏิบัติงาน ออกเป็น 1 สานักและ
4 กอง ดังนี้
โครงสร้างเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี
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เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

หน่วยตรวจสอบภายใน

กองช่าง

กองการศึกษา

อัตรากาลังพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลเชียงดาว ทั้งหมดจานวน 87 คน ประกอบด้วย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
จ้างเหมาบริการ
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
สานักปลัดฯ
๓
๔
1
5
5
3
6
27
กองคลัง
๑
4
๒
1
4
12
กองช่าง
๒
1
1
3
1
8
กองการศึกษา
๑
2
4
1
7
15
หน่วยตรวจสอบ
๑
๑
๑
8
12
2
๒5
ภายใน
รวม
๘
๑2
2
14
11
20
20
87
ตาราง : จานวนพนักงาน /ลูกจ้างเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จาแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
สานัก/กอง

จานวนพนักงานเทศบาลสามัญ (คน)
ชาย
หญิง
รวม
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
5
6
6
ปริญญาตรี
6
๘
๑4
ต่ากว่าปริญญาตรี
๑
1
๒
รวม
12
15
๒2
ตาราง : การศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จาแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ระดับการศึกษา
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปลัดเทศบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน

บริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

1.งานราชการทั่วไปของเทศบาล
2.งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองฯนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
3.การกิจการสภาเทศบาล
4.งานธุรการ
5.งานการบริหารงานบุคลของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล
6.งานสวัสดิการและสังคม
7.งานสังคมสงเคราะห์
8.งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ดว้ ยโอกาส งาน
ส่งเสริมอาชีพ
9.งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
10.งานทะเบียนราษฎร
11.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย
12.งานนิติการ
13.งานส่งเสริมการเกษตร
14.งานการเลือกตั้ง
15.งานคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
16.งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
17.งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
18.งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวังการควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และการงานหลักประกันสุขภาพ
19.งานระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน

1.งานธุรการ
2.งานการจ่ายเงิน – รับเงิน การจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งาน
สรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และการพัฒนารายได้
3.งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมะ
เนียมงานนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารการเงิน
4.งานตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท
5.งานการจัดทาบัญชี
6.งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
7.งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น ๆ
8.งานจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ
9.งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
10.งานจัดสรรเงินต่าง ๆ
11.งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
ต่างๆ
12.งานคุมคุมการเบิกจ่ายต่าง ๆ
13.งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา งาน
ทะเบียนคุม งานการจาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินต่างๆ
14.งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท

กองช่าง
1.งานธุรการ
2.งานสารวจ
3.ออกแบบและเขียนแบบ
4.งานประมาณราคา
5.งานจัดทาราคากลาง
6.งานจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
7.งานจัดเก็ฐและทดสอบคุณภาพวัสดุ
8.งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้าง
พื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอด แหล่งน้า
9.งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร
10.งานปรับปรุงภูมิทัศน์
11.งานผังเมืองตาม พรบ.การผังเมือง
12.งานควบคุมอาคาร
13.งานจัดทาประวัติติดตาม ควบคุมการ
ใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ และการ
ซ่อมบารุง
14.งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

กองการศึกษา
1.งานบริหารการศึกษา
2.งานพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา
3.งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
4.งานโรงเรียน
5.งานกิจจการนักเรียน
6.งานศึกษานิเทศ
7.งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
8.งานศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปรัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
9.งานกีฬาและนันทนาการ
10.งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
11.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12.งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างสังกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณียังไม่
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่)
13.งานธุรการ

19
10.1 โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) (1)

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) (1)

งานเลขานุการผู้บริหาร และ สภาเทศบาล
-นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (1)
-พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ (5)
-พนักงานขับรถยนต์ ทั่วไป (1)
-แม่ครัว (1)
-คนงานทั่วไป (2)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (1)
-คนสวน(1)

งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (1)

งานธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

งานการเจ้าหน้าที่
-นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ (1)

งานส่งเสริมการเกษตร
-นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ชานาญการ (-)

งานนิติการ นิติกรรมสัญญาและการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์
-นิติกรปฏิบัติการ (1)

งานทะเบียนราษ ร
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชานาญการ (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (1)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ (1)
-เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (-)
-คนงานทั่วไป (1)

งานสวัดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชานาญงาน (1)
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (-)
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10.2. โครงสร้างของกองคลัง
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) (1)

ฝายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) (1)

งานพัสดุและทรัพย์สิน
-นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชานาญงาน (-)
-เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน (1)
-คนงานทั่วไป (-)

งานการเงินและบัญชี
-นักวิชาการคลัง ชานาญการ (1)
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (-)

งานธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างทั่วไป (-)
-พนักงานขับรถยนต์ (-)

งานผลประโยชน์และแผนที่ภาษี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ / ชานาญการ (1)
- คนงานทั่วไป (1)
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๑ .3 โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) (1)

หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) ( - )

งานวิศวกรรม และออกแบบ
-วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (1)
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
-พนักงานขับรถยนต์ภารกิจ (1)
-คนงานทั่วไป (1)

งานธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญการ (-)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
-พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป (-)

งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
-นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ชานาญงาน (-)
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
-พนักงานขับรถยนต์ภารกิจ (1) ขุดตัก
-พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (1) กระเช้า
-พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป (-)
-คนงานทั่วไป (1)
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ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น ) ( - )

หัวหน้า ฝายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น ) ( - )

งานบริหารงานทั่วไป และงานธุรการ
-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1)
-เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
-คนงานทั่วไป (1)
-พนักงานขับรถยนต์ (-) ปี 65

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า
-ผู้อานวยการสถานศึกษา (-)
-ครูสายงานผู้สอน (9)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)
-ผู้ช่วยครู (-)
-ภารโรง (1)

งานพัฒนาการศึกษา กี าและสันทนาการ
-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1)
-ผู้ช่วยสันทนาการ (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( - ) ปี 65

งานการเงินและบัญชี
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน (1)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1)

โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง
-ผู้อานวยการสถานศึกษา (-)
-ครูสายงานผู้สอน (1)
- ผู้ช่วยครู (-)
-ภารโรง (1)

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ครูสายงานผู้สอน (5)
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็หก ทักษะ (2)
-ผู้ดูแลเด็ก (2)
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10.5 โครงสร้างหน่วยตรวสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ / ชานาญการ ( - )
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๔. การวิเคราะห์องค์กรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment)
STRENGTH (จุดแข็ง)
Mckinsey 7 s Framework
จุดแข็ง (Strength)
1. การประสานงาน มีการประชุมระดมสมองร่วมกันทั่วในระดับภายใน
Structure
สานัก/กอง และระหว่างกอง มีการบูรณาการร่วมกันในทุกกิจกรรม
(โครงสร้างองค์กร)
หรือโครงการ
Strategy
(กลยุทธ์)

2. มีแผนยุทธศาสตร์ข องเทศบาลที่ส อดคล้ องกับ แผนยุทธศาสตร์ใ น
ระดับจังหวัด อาเภอ มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่
- ด้านการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
- ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ด้ า นการพั ฒ นาสาธารณสุ ข สุ ข ภาพ กี ฬ า และรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
- ด้านการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)
- ด้ า นการพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. มีแผนปฏิบัติงานประจาปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ตามข้อ 4

Systems
(ระบบภายในองค์กร)

4. มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบและตามมาตรฐานก าหนด
ตาแหน่ง และกรอบภารณกิจของงานแต่ละกองอย่างเป็นระบบ เช่น
-ระบบการเงิน บัญชี มีการกาหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย มีระบบการ
จัดทาบัญชีและการตรวจบัญชี การจัดทารายงานการเงินมีความชัดเจน
-ระบบงบประมาณ มีแผนการ ขั้นตอน แนวทาง และกระบวนการ
จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
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Mckinsey 7 s Framework
จุดแข็ง (Strength) (ต่อ)
-ระบบการบริหารบุคคล มีระบบการคัดเลือกคนเข้าทางาน การพัฒนา
บุคลากร มีมาตรฐานการปฏิบัติราชการ การให้ประโยชน์ค่าตอบแทน
(โบนัส) การเลื่อนขั้น/ตาแหน่งให้สูงขึ้น และวินัยข้าราชการ
-ระบบการสื่ อ สาร และการประสานงาน ผ่ า นช่อ งทางมากกว่า หนึ่ ง
ได้แก่ พบปะพูดคุยโดยตรง หรือคุยผ่านโทรศัพท์ หรือ Internet
-ระบบพัสดุ มีระบบระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุที่
ชัดเจน
-ระบบงานทะเบี ย นราษฎร์ มีก ารก าหนดขั้ น ตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่ชัดเจนมีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
การให้บริการประชาชนไว้ชัดเจน เช่น งานรับชาระภาษี งานการให้บริการ
ทะเบี ย นราษฎร์ การให้ บ ริ การการขออนุญ าตปลู ก สร้ า ง ของกองช่ า ง
เป็นต้น
5. ให้ความสาคัญต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดหลักการกระจายอานาจ มีการมอบอานาจให้กับ
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หรือผู้อานวยการสานัก/กอง ใน
การตัดสินใจบางเรื่อง และไม่เผด็จการ
6. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ บริการประชาชนไว้
ชัดเจน เช่น งานรับชาระภาษี งานการให้บริการทะเบียนราษฎร์ การ
ให้บริการการขออนุญาตปลูกสร้าง ของกองช่าง เป็นต้น
Style
7. ให้ความสาคัญต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของ
(รูปแบบ พฤติกรรมในการทางาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดหลั กการกระจายอานาจ มีการมอบอานาจ
ของผู้บริหาร)
ให้กับรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หรือผู้อานวยการสานัก/
กอง ในการตัดสินใจบางเรื่อง และไม่เผด็จการ
Staff
8. บุคลากรมีความสามัค คี ช่ว ยเหลื อเกื้อกูล กันในการปฏิบัติงาน มี
(สมาชิกในองค์กร)
ความสัมพันธ์กันแบบพี่แบบน้อง
9. มีจานวนบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงานตามกรอบโครงสร้างและ
อัตรากาลัง ตามแผนอัตรากาลังของเทศบาล
Skill
10. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ
(ทักษะ)
Shared values
11. รุก รับ ฉับไว ใจเป็นหนึ่ง
(ค่านิยมร่วม)
มีจุดประสงค์ในการทางานใน เชิงรุก เช่น การลงพื้นที่เพื่อรับฟัง
ปัญหาของพี่น้องประชาชน เชิงรับ เช่น การให้บริการประชาชนที่
เป็นกันเอง ฉับไว เช่น ดาเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ
และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ใจเป็นหนึ่ง เช่น ช่วยกันทางานเป็น
ทีม ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
Mckinsey 7s Framework

WEAKNESSES (จุดอ่อน)
จุดอ่อน (Weaaknesses)
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Structure
(โครงสร้างองค์กร)

1. งานในหน้าที่รับผิดชอบของบางกองมีมากเกินไป น่าจะมีการแยกกอง
เพิ่ ม อี ก เช่ น ในส านั ก ปลั ด เทศบาล ที่ มี ง านในหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณด้วย น่าจะมี
การแยกเป็ น กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละงบประมาณ งานสาธารณสุ ข
ออกมาจากสานักปลัด หรือ กองสาธารณสุข เป็นต้น
2. มีสายการบังคับบัญชาที่ล่าช้า บางครั้งทาให้เกิดการหยุดชะงักหรือไม่
สามารถดาเนินการได้ทัน

Strategy
(กลยุทธ์)

3. มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจาปี แต่ขาดการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
4. แผนงานและงบประมาณไม่สอดคล้องกัน

Systems
(ระบบภายในองค์กร)

5. ระบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ให้รางวัล จะใช้ระบบอุปถัมภ์
มากกว่าระบบคุณธรรม

Style
6. ขาดการตัดสินใจที่รวดเร็วในการดาเนินงานและแก้ไขปัญหา
(รู ป แบบ พฤติ ก รรมในการ 7. ขาดภาวะผู้นา
ทางานของผู้บริหาร)
Staff
8. เนื่องจากความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กรค่อนข้างสนิทกัน
(สมาชิกในองค์กร)
แบบพี่แบบน้อง ทาให้ไม่ค่อยมีความเกรงใจกัน บางครั้งทาให้เกิด
ปั ญ หาขึ้ น เช่ น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง การเข้ า เวรรั ก ษาความ
ปลอดภัย เนื่องจากไม่มีมาตรการลงโทษ เป็นต้น
Skill
(ทักษะ)

9. ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม
ในเรื่องเกี่ยวกับระบบไอที หรือความรู้ด้านกฎหมาย

Shared values
(ค่านิยมร่วม)

10. ค่านิยมร่วมดี แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากผู้บริหาร
มิได้เป็นแบบอย่างที่ดี

สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร (External Environment) OPPORTUNITIES (โอกาส)
ด้าน
โอกาส (Opportunities)
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ด้านเศรษฐกิจ
( Economic)

1. ตาบลทุ่งข้าวพวงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งศิลปวัฒนธรรม
สถาปั ตยกรรม โบราณสถาน และแหล่ งธรรมชาติ เช่ นดอยค้าฟ้ า
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สาคัญ คือ แม่น้าปิง
ดังนั้นโอกาสที่จะทาให้เศรษฐกิจดีของตาบลทุ่งข้าวพวงดีขึ้น จึงต้อง
อาศัยโอกาส ของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ต่อไป
2. ต าบลทุ่ ง ข้ า วพวงนอกจากมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและศิ ล ปะหั ต ถกรรม
พื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์แล้วรัฐบาลก็มีนโยบาย ในเรื่อง ของ กองทุน
หมู่ บ้ า น หรือ SML ที่ ส นั บสนุน ในด้ านของเงิ นทุ น ในการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะ เรื่องสินค้า หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ด้านเทคโนโลยี
(Technological)

3. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการนา
ไอที (IT) มาใช้ในการบริการจัดการ เช่น ระบบการจัดการเงินบัญชี
ระบบแผนที่ภ าษี ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบติดตามและประเมินผล
เป็ น ต้ น รวมไปถึ ง การเผยแพร่ เ อกสารทางเว็ บ ไชต์ ท าให้ ก าร
ติดต่อสื่อสารเร็วขึ้น การบริการราชการสะดวกรวดเร็วขึ้น เหมาะกับ
พื้นที่อาเภอเชียงดาว ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการใน
ตัวจังหวัดเชียงใหม่
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การตนเอง ส่ ง ผลให้ อปท.
สามารถดูแลและแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่ า ใกล้ ชิ ด และเปิ ด โอกาสให้ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ก าร
จัดการ

ด้าน

โอกาส (Opportunities) (ต่อ)
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ด้านกฎหมาย
(Legal)

5. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยที่ ห น่ ว ยงานราชการส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปิดโอกาสให้เทศบาลสามารถ
ออกเทศบัญ ญั ติ เ กี่ ยวกั บ การท ากิ จ การเทศพาณิ ช ย์ เ พื่ อใช้ ค วบคุ ม
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้

การเมือง
(Political)

7. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งสามารถดูได้
จากสถิ ติ ข องผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิส ภา นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดและสมาชิกสภา
จังหวัด นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

ด้านสังคม
(Socio)

8. เป็ น สั ง คมชนบท ที่ มี ค วามหนาแน่ น พอสมควร ประชาชนมี
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ่ ม อาชี พ , กลุ่ ม อสม. ,
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สุงอายุ)

ด้านวัฒนธรรม
(Cultural)

9. จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ และมีชนเผ่า
ต่าง ๆ อาศัยอยู่ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีนโยบายในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต และภูมิปั ญญาท้องถิ่น ให้
เป็นจุดขายที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่

ด้านต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์
(Global or Globalization)

10. การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เน็ตตาบล อินเตอร์เน็ตผ่าน
ดาวเทียม ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชนในด้านต่าง ๆ ทา
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และการ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น

THREATS (อุปสรรค)
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ด้าน
ด้านเศรษฐกิจ
( Economic)

1.
2.

ด้านเทคโนโลยี
(Technological)

3.

ด้านกฎหมาย
(Legal)

4.

การเมือง
(Political)

5.

อุปสรรค (Threats)
ผลิตภัณฑ์ของตาบล เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
และยากที่จะพัฒนาเสริมสร้างเป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน ประกอบกับ
ทักษะทางด้านการตลาด และการเสียเปรียบต่อพ่อค้า หรือนายทุน
การคมนาคมขนส่งค่อนข้างลาบากและห่างไกล ทาให้ไม่สามารถนา
สินค้าไปขายยังตลาดใหญ่ๆ ได้เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งค่อนข้างสูง
มาก
เทคโนโลยีมีการพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้า น
สารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้ต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการ
พัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และการใช้
เทคโนโลยีไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์
กฎหมายมีความล้าหลัง ขาดการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความซ้าซ้อนในมิติของอานาจ หน้าที่และ
การบังคับใช้ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ เป็นต้น
ปัญหาที่เกิดจากการเมืองระดับประเทศส่งผลกระทบกับท้องถิ่น เช่น
ทาให้การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และงบประมาณไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่กาหนด

ด้านสังคม
(Socio)

6. ตาบลทุ่งข้าวพวงมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลเมืองนะ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นทางผ่านสาหรับการลาเลียงยาเสพติดและ
แรงงานเถื่อนเข้าสู่เมือง ทาให้มีปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวค่อยข้างมาก
ด้านวัฒนธรรม
7. ประชาชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมและหันไปนิยมวัฒนธรรมและ
(Cultural)
ประเพณีของต่างประเทศซึ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว
ด้านต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์ 8. กระแสทุนนิยม โลกาภิวัฒ น์ ทาให้ เกิดการบริโ ภคนิยม ประชาชน
(Global or Globalization)
ฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ายเงินเกินตัวและนิยมวัตถุมากขึ้น

๕. การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
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การที่องค์กรจะกระทาภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น หน่วยงานจาเป็นจะต้องมี
บุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งใน
การบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้า
องค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึ งมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่า เป็น ทรัพยากรที่
มีค่าที่สุดขององค์การเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งดาเนินการธารงรักษาและ
พัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การกาหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและ
พัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่
จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปัจจุบันการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นงานหรือหน้าที่ทางธุรกิจที่มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินงานขององค์กร เนื่องจากงานทรั พยากรมนุษย์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้ านกาลังและคุณภาพของบุคลากร ซึ่ง
นับเป็นหัวใจในการดาเนินงานของทุกองค์ กร โดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและ
พัฒนาการขององค์กร งานบุคลากรจะมีหน้าที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคนในองค์กร ตั้งแต่ก่อนที่เขา
จะเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน จนกระทั่งบุคลากรต้องเกษียณอายุออกจากองค์กรไป ดังนั้น ผู้บริหารบุคลากรสมควรต้องมี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานและธรรมชาติของงานภายในแต่ละองค์กร ในระดับที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพขององค์กร
การวิ เ คราะห์ บุ ค ลากร เป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ของงานด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จาก
กระบวนการวิเคราะห์งาน จะสามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างมากมายในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร
ดังนั้น บุคลากรที่มีความสามารถสมควรที่จะมีความรู้และความเข้าใจในหลักการ และสามารถนาผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง
เทศบาลตาบลทุ่งข้ าวพวง ได้ ทาการวิเ คราะห์ บุคลากร โดยใช้ ห ลั ก การวิ เคราะห์ แบบ SWOT เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น สถานการณ์ ส าหรั บ บุ ค ลากรหรื อ องค์ ก ร ซึ่ ง ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารก าหนดจุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้
ต่อการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร
SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่
S มาจาก Strengths หมายถึ ง จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ภายใน เป็ น ข้ อ ดี ที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึ ง จุ ด ด้ อ ยหรื อ จุ ด อ่ อ น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ภายใน เป็ น ปั ญ หาหรื อ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอก
ของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่
เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ซึ่งธุรกิจจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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หลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis)
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้ รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้ อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์ โอกาส อุ ป สรรค การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ทั้ ง ภายนอกและภายในองค์ ก ร ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารข ององค์ ก รทราบถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงต่ างๆ ที่เ กิดขึ้น ภายนอกองค์ กร ทั้งสิ่ ง ที่ได้ เกิด ขึ้นแล้ ว และแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ของ
องค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT
วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถ
ภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทาลายผล
การดาเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้ อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะ
ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของบุคลากร
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค โดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของเทศบาลตาบลเชี ยงดาว ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. การสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับต่างๆ
3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากเทศบาลตาบลเชียงดาวมีภารกิจและอานาจหน้าที่เพิ่มมาก
ขึ้น ตาม พรบ.เทศบาล พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ และตามที่กฎหมายกาหนดให้
เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. บุคลากรมีความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงาน สามารถสนองตอบตามนโยบายได้ดี
6. บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และมีความอดทนสูงในการปฏิบัติงาน
7. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม ทางานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน
8. มีการส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติม ที่มิใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
9. มีการนาระบบ IT และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารบุคคล เพื่อปรับปรุง
การบริหารและการบริการ
10. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในสานักงาน
11. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและปลอดภัย
12. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค้า
13. มีการสารองข้อมูลสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
14. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ทางานแบบฉันท์พี่น้อง
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15. บุคลากรบางรายเป็นคนในชุมชน สามารถทางานคล่องตัวโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
16. องค์กรมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. สานักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ
2. ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน ทาให้บุคลากรมีภาระหน้าที่หลายด้าน หลาย
หน้าที่
3. บุคลากรบางส่วนไม่มีความชานาญในงานที่ปฏิบัติ
4. บุคลากรบางส่วนทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
5. บุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
6. ขาดการยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร
7. ใช้ระบบเครือญาติ คนรู้จักมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎ ระเบียบ กับการทุจริต
8. บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมรับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกน้อย
9. กิจกรรมสัมพันธ์ในหน่วยงานมีน้อย
10. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
11. การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
12. ขาดการสรุปผลการดาเนินงานและติดตามประเมินผล เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
13. ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
โอกาส (Opportunities : O)
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความสาคัญในการพัฒนา
2. มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล
3. กรมส่งเสริมให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
4. มีกฎ ระเบียบ รองรับและชัดเจน
5. เป็นหน่วยงานที่ภารกิจหลักที่สาคัญต่อประชาชนในเรื่องการให้บริการ
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
7. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน
8. องค์กรมีการให้การสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
9. บุคลากรมีความใกล้ชิด คุ้นเคยกับประชาชน ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
10. บุคลากรมีความจริงใจในการพัฒนาองค์กร ทาให้อุทิศตนในการร่วมกิจกรรมขององค์กรได้บ่อยครั้ง
11. มีการกระจายอานาจการตัดสินใจไปสู่ระดับกอง/สานัก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน
๑๒. องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
๑๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทางานของเทศบาล
อุปสรรค (Threat : T)
1. นโยบายของผู้บริหารมีความยืดหยุ่นสูง ทาให้การดาเนินงานไมเป็นไปตามระบบ
2. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้ออานวย (การขออนุญาต ขออนุมัติต่างๆ)
3. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองในเรื่องของการปฏิบัติงานและการแต่งตั้งบุคลากร
4. บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
5. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
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6. งบประมาณมีน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร และทาให้ งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้อง
ใช้อย่างจากัด
7. มีงานเข้ามาแทรกระหว่างปฏิบัติงานประจาที่ต้องรับผิดชอบ
8. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
9. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
10. มีภาวะความเสี่ยงต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากกกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อข้อมูลสารสนเทศ
11. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัวและต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้องค์กรและชุมชนจากัด
12. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน ทาให้การดาเนินการทาง
วินัยเป็นไปได้ยากมาก

บทที่ ๔
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่างๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตาบลทุ่งข้าวพวง ได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง พ.ศ.2564 – 25๖6 อีกทั้งได้
ปรับปรุงการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบล
ทุ่งข้าวพวง พ.ศ.
2564 – 25๖6 ใหม่ และจัดทาเป็นแผนพัฒนาเพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
“คนเป็นปัจจัย การบริหารการพัฒนา ที่สาคัญที่สุด”
๒. พันธกิจ
1. พัฒ นาบุ คลากรบุ คลากรทุกระดับ อย่างเป็น ระบบ ให้ เป็นผู้ มีค วามสามารถ มีศักยภาพการปฏิบัติงาน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในงานอย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลัก
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ
๕. ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังบุคลากรให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพหรืองานอาชีพ เป็นผู้
ดารงชีพชอบ มีวินัย และดาเนินงานด้วยความเป็นธรรมถูกต้อง
๖. อานวยความสะดวกด้านสวัสดิการเป็นที่พึงพอใจของบุคลากร ภายใต้ขอบเขตของหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมาย
๗. ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ ตามหลักบริหารราชการที่ดี
๘. กากับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัด มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการ
ทางานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
๙. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๐. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง
๑๑. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านต่างๆ เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรและประโยชน์สุขของประชาชน
๒. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
ทุกระดับ ให้
ปฏิบั ติ งานอย่ า งมือ อาชี พ เกิดผลสั ม ฤทธิ์ คุ้ม ค่า โดยยึดประชาชนเป็นศู นย์ก ลาง และเป็นที่ เชื่อ ถือและศรัทธาของ
ประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด โดยนาระบบบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพที่มีประสิทธิ
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ภาพ มาใช้ส ร้ างภาวะผู้ น าและทักษะด้านการบริห าร “คน” ที่เข้มแข็ง ให้ แก่ ผู้ บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่บุคลการทุกระดับชั้น
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพั ฒนาบุคคลให้เป็นแหล่งความรู้ ระดมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนา
ระบบการบริหารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเป็นแห่ งรวมฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อตอบสนอง
วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรอย่างเต็มที่และสามารถแข่งขันได้
4. การนาเทคโนโยลีสารสนเทศ มาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารและการบริการ
5. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในระดับต่างๆ
6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน
7. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติม ที่มิใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
9. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า

บทที่ 5
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แผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคลากรที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้น เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จึงได้มีการ
กาหนดแผนงานโครงการ (Action Plan) ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การพั ฒ นาต่ า ง ๆ นั้ น มี ค วาม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากร ประกอบด้วย
๑. แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด โดยนาระบบบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ มาใช้สร้างภาวะผู้นาและทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็ง ให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน
๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรตามความจาเป็นหรือหลักสูตร
เฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่บุคลการทุกระดับชั้น
๑. โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ
๒. โครงการอาสาปกป้องสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลให้เป็นแหล่งความรู้ ระดมความคิดสร้างสรรค์
และพัฒ นาระบบการบริห ารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเป็นแห่ งรวมฐานข้อมูล
บุคลากร เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรอย่างเต็มที่และสามารถแข่งขันได้
๑. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆกับเทศบาล
๒. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การนาเทคโนโยลีสารสนเทศ มาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการบริการ
๑. โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
๒. โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในระดับต่างๆ
๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในระดับต่างๆ เช่น ปวส.
ปริญญาตรี ปริญญาโท ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และมีการ
บูรณาการร่วมกัน
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. การมอบหมายงานในหน้าที่
๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ
๓. การดาเนินการทางวินัย
๔. การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรในสังกัด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติม ที่มิใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย
๑. โครงการสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลฯ
๒. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า
๑. โครงการจัดทาทะเบียนข้อมูลบุคลากร
๒. โครงการปรับลดระยะเวลาการให้บริการ
๓. โครงการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความสาเร็จ และความก้าวหน้า ในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้กาหนดไว้ในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการ
ไว้ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสาเร็จได้ ในการกาหนดตัวชี้วัดนั้น
ต้องมีความชัดเจน และสามารถวัดผลได้จริง สาหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร ได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละ
แผนงานดังนี้

บทที่ 6
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กร จึงได้กาหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สาหรับใช้เป็นกรอบและ แนวทางในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
เพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคลให้การ บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกาลังใจ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้
1.นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร
1. กระจายอ านาจหรื อ การมอบอ านาจหน้ า ที่ จ ากสู่ บ ริ ห ารลงไปสู่ ร ะดั บ ระดั บ หั ว หน้ า งาน ซึ่ ง เป็ น
ผู้บังคับบัญชาในระดับต้นเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชน
2. การกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจาเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีโครงสร้างส่วนราชการภายใน
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ปลัดเทศบาล

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
กาหนดเพิ่ม
-งานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (ใหม่)
-งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของเอกสารการเงิน บัญชี เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุก ประเภท ตรวจสอบการเก็บ รักษา
หลักฐานการเงิน การบัญชี
-งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิ น
การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
-งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สิ น
ของเทศบาล
-งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
-งานวิเคราะห์และประเมินความประสิทธิภาพ
ประหยั ด คุ้ ม ค่ า ในการใช้ ท รั พ ยากรของส่ ว น
ราชการต่าง ๆ
-งานประเมิ นการควบคุม ภายในของหน่ว ยรั บ
ตรวจ
-งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
-งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนา
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วย
รับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง
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1.สานักปลัดเทศบาล
1.1.ฝายอานวยการ
-งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
-งานนิติการ
-งานสวัสดิการและสังคม
-งานสาธารณสุข
-งานธุรการ
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
1.สานักปลัดเทศบาล
1.1.ฝายอานวยการ
-งานราชการทั่วไปของเทศบาล
-งานเลขานุ ก ารของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
-งานกิจการสภาเทศบาล
-งานธุรการ
งานสวัสดิการและสังคม
-งานสังคมสงเคราะห์
-งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี ผู้ สู ง อายุ
และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมอาชีพ
-งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างเทศบาล
-งานทะเบี ย นราษฎร และบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน
-งานนิติการ
-งานส่งเสริมการเกษตร
-งานการเลือกตั้ง
-งานคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
-งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
-งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
-งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวัง
การควบคุม โรคติดต่อ และงานหลั กประกัน
สุขภาพ
-งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษา
ความสงบเรียบร้อย
-งานยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ
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2.กองคลัง
2.1.ฝายบริหารงานคลัง
-งานการเงินและบัญชี
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
-งานธุรการ

๓.กองช่าง
-งานวิศวกรรมและออกแบบ
-งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
-งานธุรการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
กองคลัง
2.1.ฝายบริหารงานคลัง
-งานธุรการ
-งานการจ่ า ยเงิ น - รั บ เงิ น การจั ด เก็ บ ภาษี
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล
สถิ ติ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ค่ า ธรรมเนี ย ม และการ
พัฒนารายได้
-งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
งานน าส่ ง เงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และเอกสาร
การเงิน
-งานตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท
-งานการจัดทาบัญชี
-งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
-งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น ๆ
-งานจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ
-งานเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินการคลัง
-งานจัดสรรเงินต่าง ๆ
-งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ
-งานควบคุมการเบิกจ่ายต่าง ๆ
-งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จั ด หา งาน
ทะเบียนคุม งานการจาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ
-งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
๓.กองช่าง
3.1.ฝายแบบแผนและก่อสร้าง
กาหนดเพิ่ม
-งานวิศวกรรม และออกแบบ
-งานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค
-งานควบคุมอาคาร
-งานผังเมือง
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง
-งานบารุงรักษาและซ่อมท่อระบายน้า
-งานธุรการ และงานสถานที่
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

หมายเหตุ
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๔.กองการศึกษา
-งานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-งานการเงินและบัญชี
-งานธุรการ
-งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.กองการศึกษา
4.1.ฝายบริหารการศึกษา
กาหนดเพิ่ม
-งานการเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห ารงานบุ ค คลของ
พนั ก งานครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเทศบาล
และพนักงานจ้า งสั งกัดสถานศึ กษา และศูน ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก (กรณี ยั ง ไม่ จั ด ตั้ ง กองการ
เจ้าหน้าที่)
-งานธุรการ งานแผนงาน และงบประมาณ
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุ
-งานศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
-งานพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทาง
การศึกษา
-งานกีฬาและนันทนาการ
-งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-งานพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัย
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา
-งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
-งานโรงเรียน
-งานกิจการนักเรียน
-งานศึกษานิเทศก์
-งานธุรการ
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2. นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลลุงเขว้า
2. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5. มีการจัดกิจกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่นของเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
1. หัวหน้าสานักปลัด
ระดับกลาง
จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ระดับต้น
จานวน 1 อัตรา
3. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับ ปก./ชก. จานวน 1 อัตรา
4. นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ปก./ชก. จานวน 1 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปก./ชก. จานวน 1 อัตรา
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปก./ชก. จานวน 1 อัตรา
7. นิติกร
ระดับ ปก./ชก. จานวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ระดับ ปง./ชง. จานวน 1 อัตรา
9. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ)
จานวน 1 อัตรา
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)
จานวน 2 อัตรา
11. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
จานวน 4 อัตรา
12. คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
จานวน 3 อัตรา
13.คนสวน (ทั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
14.แม่ครัว (ทั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
กองคลัง
1. ผู้อานวยการกองคลัง
ระดับกลาง
จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ระดับต้น
จานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับ ปก./ชก. จานวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ปง./ชง. จานวน 1 อัตรา
5. นักวิชการคลัง
ระดับ ปง./ชง. จานวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการพัสดุ
ระดับ ปง./ชง. จานวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับ ปง./ชง. จานวน 1 อัตรา
8. คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ทั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
10. พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
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กองช่าง
1. ผู้อานวยการกองช่าง
ระดับกลาง
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น
3. วิศวกรโยธา
ระดับ ปก./ชก.
4. เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปง./ชง.
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ)
6. นายช่างโยธา
ระดับ ปง./ชง.
7. ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ภารกิจ)
8. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)
9. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
10. พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
2
1
2
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

กองการศึกษา
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
ระดับต้น
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น
3. นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปก./ชก.
4. นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ปก./ชก.
5. เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปง./ชง.
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(คุณวุฒิ)
7. ครู
8. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)
9. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
10. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผช.จพง.การเงินฯ)
11. บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
23 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
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3. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร
5. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทุกระดับ และประเภทตาแหน่ง
 แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
การจัดการความรู้ Knowledge management
การจั ดการความรู้ (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่ ว น
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้ า ถึ ง ความรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลให้ มี
ความสามารถมีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น คา
พูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่นทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีการ
ต่างๆเช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่
๑) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
๒) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
๕) การนาประสบการณ์จาการทางาน และประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้
๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด ความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ ๖ ประการนี้บูรณการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง
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(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ใน
มือ และส่วนอื่นๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ทาได้โดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดาเนินการโดยรี่
เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งาน
หรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สาคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกเป็น ๔ ส่วน คือ
๑) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงานของพนักงาน และ
สนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม
๒) การมีนวัตกรรม(Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทางาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ
๓) ขีดความสามรถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร
๔)ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทางานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง
เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ ของตนเอง ที่ร่ วมกันสร้ างเพีย งบางส่ วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมา
ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดาเนินการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรม
ของการทางาน และที่สาคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย
 ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้
ความเป็นชุมชนในที่ทางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางข้อที่
๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดาเนินการเพียงเพื่อให้ได้
ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจ การริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้เป็น
ก้าวแรก ถ้าก้าวถูกวิธี ก็มีโอกาสสาเร็จสู งแต่ถ้าก้าวผิ ด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัว กาหนดที่สาคัญคือ
แรงจูงใจในการริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้
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 การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย
- สัมมาทิฐิ : ใช้ในการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุความสาเร็จและความมั่นคงในระยะ
ยาว
- การจัดทีมริเริ่มดาเนินการ
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดาเนินการต่อเนื่อง
- การจัดการระบบการความรู้
แรงจูงใจในการริเริ่มดาเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการดาเนินการจัดการความรู้ คือ
เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ทางานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสาคัญ ในระดับที่เป็น
หัวใจสู่ความสาเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนาไปสู่การดาเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และ
ไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการดาเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยมี
มากมายหลายแบบที่พบบ่อยที่สุด คือ ทาเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าทา ทาเพราะถูกบังคับตามข้อกาหนด ทาตาม
แฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการดาเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง
 องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
๑. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้นาความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
๒. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น
๓. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการ เพื่อนาความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้
เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม
องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ และปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสาคัญเร่งด่วนใน
ขณะนี้ คือ การจั ดการองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้กาหนดเป้าหมาย
(Desired State) ของ KM ที่จะดาเนินการในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้อาเภอเป็นศูนย์กลางความรู้ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้
เป็นรูปธรรม คืออาเภอมีข้อมูลผลสาเร็จการแก้ไขปัญหาความจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อย
กว่าศูนย์ละ ๑ เรื่ องและเพื่อให้เป้ าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM
Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมี
ความคาดหวัดว่าแผนการจัดการความรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และ
เป้าหมาย KM ในเรื่องอื่น ๆ และนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
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 แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง
แนวคิดการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลตาบลเชียงดาวได้นามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
4.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากร
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบในอนาคต
5.นโยบายด้านสวัสดิการ
1. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
2. มีกิจกรรมยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่น ที่ทาคุณประโยชน์ให้องค์กร
3. มีระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
4. มีช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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บทที่ 7
การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
เทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง ได้กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์ ด้าน
โครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์
ความรู้ ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาล
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

เป็นประธาน
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ
บุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง เป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการ
ติดตามประเมินผลเสนอนายกเทศมนตรี รับทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

