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ค าน า 

 
ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร ให้บรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินงานของ
องค์กร บุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีความเจริญก้าวหน้าน าพาไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์จึงเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 โดยมีการพัฒนาบุคลากรเป็นกลยุทธ์หนึ่ง และมีมาตรการในการด าเนินการ คือ 
สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อย่างเป็นระบบในเชิงรุกตามศักยภาพ
ของตนเองและตามความต้องการขององค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มี
ความสามัคคี รักองค์กร และเป็นนักพัฒนา รวมทั้งสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้และความคิด
ทันสมัย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม มุ่งมั่นและมีจิตส านึกที่ดี ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามโอกาส และมีความพร้อม โดยด าเนินการคู่ขนานกับการสร้าง
กระบวนการปลูกจิตส านึกแก่บุคลากร 

เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมชัดเจน และสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ท าการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 ขึ้น โดยได้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้างก าลังคนในการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรของเทศบาล รู้ระเบียบแบบแผนทางราชการ มีความรอบรู้
ในขอบเขตภารกิจ อ านาจหน้าที่ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาท วิธีปฏิบัติราชการในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นบุคลากรที่ดีใน
อนาคตตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 
 
 
 
 

 
 

 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 



 
 

 

บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาด
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิด
ความเสียหายต่อองค์กร ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องจัดท านโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจึงจัดท าการบริหารทรัพยากร
บุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขึ้น เพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งโดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 
ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือท าให้เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรอย่างละเอียด 
ที่จะปฏิบัติงานด้านบุคคลอย่างมีขั้นตอน เช่น การสรรหา การคัดเลือก การโอนย้าย การเลื่อน
ต าแหน่ง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ในอนาคต 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ วิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ ทัศนคติที่ดีในการท างาน และมี
พฤติกรรมในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาวิชาชีพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.๔ เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 ๒.๕ เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการและวิธีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล รู้บทบาทและหน้าที่ของตน
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 
 

 

3. เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
 3.1 บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 3.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 

3.5  บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
 3.5 มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมหรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ 

4. ตัวช้ีวัด 
 4.๑ บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอ ตรงตามต าแหน่งที่รับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน ก่อให้เกิด
การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลและบุคลากร 

5. วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยเป็นหน่วยด าเนินการเอง 
หรือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนากับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม ดังนี้ 
 5.1 การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุ
เข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 5.2 การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง หรือโดยคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 
 5.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 5.5 การสอนงานการให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5.๖ การศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

6. การติดตามและประเมินผล กระท าดังนี ้
 6.1 ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรม ภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรี 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุก
ระยะ 3 เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
 6.3 น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
บุคลากร เพ่ือทราบถึงความส าเร็จ และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 



 
 

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ชว่ยให้เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง สามารถวางแผนพัฒนาบุคลการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 7.2 ชว่ยในกิจกรรมด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบและมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
 7.3 ชว่ยให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.4 เป็นการเตรียมการให้ได้บุคลากรตามความต้องการของแผนหรือฝ่ายต่าง ๆ 
 7.5 สามารถส่งเสริมและพัฒนาโอกาสความเท่าเทียมกันของบุคลากรในหน่วยงานต่าง  ๆ 
ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 7.6 เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิต จะได้ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง 
 

  



 
 

 

บทท่ี 2 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมี
จุดมุ่งหมาย ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
องค์กร มีวิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการ
สร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท าแผนนั้นคือการก าหนดทิศทางของ
องค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี  
 ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนั้น ต้องเป็นการจัดท าแผนที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
หลักของการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จ  ผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดีมีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้แผนพัฒนาบุคลากร มีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง  ในทุก ๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนา เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ก าหนดกระบวนในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
 

         



 
 

 

 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการพัฒนาองค์กร 
และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 
 ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กรนั้น เป็นการศึกษาแนวนโยบายการพัฒนา
องค์กร เป็นการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร และศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วจากนั้นด าเนินการก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 การท า SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะ
ท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า SWOT นั้น 

 เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้องค์กร
บรรลุ หรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่วางไว้ 

 เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้
ได้มาซึ่งข้อมูลจ านวนมาก 

 เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 

 เป็นการวิเคราะห์ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ควร
จ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนผลการท า SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า SWOT ในขั้นตอนก่อนหน้าถึง
ความสอดคล้อง และเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากร
มนุษย์ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้อง และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึง
การบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา  ซึ่งสามารถ
น าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน 
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร
อ่ืนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 เนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่ง
กว่าองค์กรอ่ืน ๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล้ว
น ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นควรที่จะศึกษาและเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
หรือองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกันด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยเลือกสรรและน ายุทธศาสตร์ที่ดี
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ในการศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรอ่ืนนั้น จะให้ความส าคัญในการศึกษากลยุทธ์ใน
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่ประสบความส าเร็จในด้านการวางกลยุทธ์การพัฒนา ซึ่ง



 
 

 

ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่มีประวัติที่ยาวนานหรือประสบความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
หรือเป็นองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ที่ลักษณะภารกิจที่คล้ายคลึงกัน ทั้งในและต่างประเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนดแผนการพัฒนา
บุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการสร้างแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหาเพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาขึ้น 
 เมื่อสร้างแผนพัฒนาจากขั้นตอนข้างต้นและท าการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของเทศบาล
ต าบลเชียงดาวแล้ว ล าดับถัดมาด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกให้เหลือในปริมาณ
แผนพัฒนาที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อแผนพัฒนาที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มาก าหนดตัวชี้วัด 
พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละแผนพัฒนาในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์
ของแผนพัฒนาและควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อแผนพัฒนาที่ก าหนดขึ้นมา ทั้งนี้จะท า
ให้เทศบาลต าบลเชียงดาวสามารถประเมินผลงานความส าเร็จได้ง่าย 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงแผนพัฒนามาสู่การ
ปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้แผนพัฒนาบุคลากรนั้นประสบผลส าเร็จด้วย 
 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนั้นได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่
ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงาน
การปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 

การก าหนดแผนปฏิบัติงานที่ดีต้องมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด กรอบ
ระยะเวลาต้องเป็นระยะเวลาที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ มีความเป็นไปได้ในการน ามาปฏิบัติ
และสามารถปฏิบัติได้ตามจริง 
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และความส าเร็จ ทั้งนี้
เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผล
ตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพ่ือองค์กรจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และ
เมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด  
 ในการติดตามผล องค์กรควรมีการติดตามผลโดยการรวบรวมรายงานความก้าวหน้า ผลงาน 
ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุจากผู้รับผิดชอบ ในช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น ทุกเดือน หรือ 
ทุกไตรมาส เป็นต้น และจัดประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ที่
ช่วยสนับสนุนผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาที่ได้
จัดท า 
  



 
 

 

๒. ขั้นตอนการพิจารณาบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

๑. พิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น ความต้องการ
ในการฝึกอบรม 
๒. ก าหนดประเภทความจ าเป็น 

 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม 
มาตรฐาน และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ 
หน่วยงานภายในเทศบาล 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก 
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

 

 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

เข้ารับการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

 

 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล
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จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบถึงความความส าเร็จ ความรู้  
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานหลัง
ได้รับการฝึกอบรม 
 



 
 

 

บทท่ี ๓ 
สภาพการบริหารงานของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ทีต่ั้งหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอเชียงดาว  
ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 22 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 แยกเข้าทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1178 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เกิดข้ึนจากการยกระดบัฐานะจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งข้าวพวง ขึ้นเป็น เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย                  
เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2551  

1.2 ที่ตั้ง/อาณาเขตของต าบล 
 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว   

จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 224.5 ตารางกิโลเมตรหรือ 140,312.5 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของ   
จังหวัดเชียงใหม่และอยู่ทางทิศเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลเมืองนะ   อ าเภอเชียงดาว 
  ทิศใต้  ติดกับ ต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชียงดาว 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลปิงโค้ง      อ าเภอเชียงดาว 
  ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลทุ่งข้าวพวง เป็นพ้ืนที่ภูเขา ที่ราบลุ่มน้ าและ
ที่ราบเชิงเขามีป่าไม้ทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับการเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ
ที่ส าคัญภายในต าบล คือ แม่น้ าปิง แม่น้ ากอน และล าห้วยต่าง ๆ หลายสาย 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลทุ่งข้าวพวง มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี 

มี อุณหภู มิ เ ฉลี่ ยทั้ ง ปี  25.4 องศา เซล เซี ย ส  โ ดยมี ค่ า อุณหภู มิ สู ง สุ ด เ ฉลี่ ย  31.8 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤด ูได้แก่ 

– ฤดูฝน เดือนมิถุนายน - ตุลาคม  มีฝนตกชุก เนื่องจากมีสภาพเป็นพ้ืนที่สูง และมี
ป่าต้นน้ าจ านวนมาก  ท าให้ความชุ่มชื้นในอากาศสูง โดยเฉพาะบนยอดดอยมีฝนตกเกือบทุกวัน 

– ฤดูหนาว ปลายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงได้รับความหนาวเย็น ท้องฟ้า
แจ่มใสมีแดดตลอดวัน มีหมอกลงบ้างในตอนเช้า เป็นฤดูที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันมาก อุณหภูมิ
ต่ าสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 14 องศาเซลเซียส แต่ถ้าบนยอดดอยอาจต่ าลงถึง 8 องศาเซลเซียส 

– ฤดูร้อน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม อากาศจะร้อนมากในช่วงกลางวัน ในช่วง
กลางคืนอากาศจะเย็นลง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31.8องศาเซลเซียส 
 1.5 ลักษณะของดิน 
  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย 
  



 
 

 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ต าบลทุ่งข้าวพวงได้แยกออกจากต าบลเมืองงายมาเป็นต าบลทุ่งข้าวพวงเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2526 มีก านันประจ าต าบลคนแรกคือ นายศรีนวล  พิณสุวรรณ ต าบลทุ่งข้าวพวง
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่   อ าเภอเชียงดาว  เส้นทางการคมนาคมติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ โดยมีถนนสายแม่
ข้อน-นาหวาย เป็นเส้นทางหลักของต าบล สามารถติดต่อกับอ าเภอเวียงแหงและชายแดนพม่าซึ่ง
สามารถติดต่อท าการค้าขายและติดต่ออ าเภอเชียงดาวได้โดยสะดวก หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครอง
ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ 
  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป้า ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่
ทั้งหมด 12,600 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเติง ขัตหลง 
  หมู่ที่ 2 บ้านแม่กอน ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 52,250 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอินทร บุญยศ 
  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 8,062.50 ไร่ ก านันชื่อ นายประเทือง ประทุม 
  หมู่ที่ 4 บ้านแม่จา ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ทั้งหมด 
29,693.75 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายคาชิต อะเต๋า 
  หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่     
พ้ืนที่ทั้งหมด 4,217.75 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนคร บุญกองรัตน์ 
  หมู่ที่ 6 บ้านขุนคอง ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 28,600 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไตรภพ เลิศวรพล 
  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 4,887.50 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสุจิรา แสงปัน 
 2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต และมีหน่วย
เลือกตั้งจ านวน 5 หน่วย มีนายกเทศมตรี 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
จ านวน 12 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 11 คน มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แยกเป็นชาย 
ประมาณ 2,338 คน หญิง ประมาณ  2,291 คน รวม 4,629 คน 

3. ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  

ประชากรร้อยละ 60 สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่ ร้อยละ 20 เป็นชาวพ้ืนราบและ
อีกร้อยละ 20 ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ คือ ชนเผ่าลีซู ลาหู่ ปะกากะญอ ปัจจุบันต าบลทุ่งข้าวพวง
มีจ านวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน และมีหย่อมบ้านบริวารอีก 12 หย่อมบ้าน (ชนเผ่าต่าง ๆ) มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 35.93 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรชายรวม 5,573 คน ประชากรหญิงรวม 
5,473 คน รวมทั้งสิ้น 11,046 คน 
  



 
 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด จ านวน
ครัวเรือน (หลัง) หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม  (คน) 

0 ทุ่งข้าวพวง 3 2 5 1 
1 ห้วยเป้า 1,203 1,053 2,256 459 
2 แม่กอน 772 718 1,490 519 
3 ทุ่งข้าวพวง 1,250 1,335 2,585 602 
4 แม่จา 1006 990 1,996 652 
5 ห้วยทรายขาว 668 651 1,319 405 
6 ขุนคอง 553 603 1,156 340 
7 ห้วยตีนตั่ง 118 121 239 106 

รวม 5,573 5,473 11,046 3,084 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูลประชากรและครัวเรือน ปี  2565                  
ณ เดือน มกราคม 2565 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางแสดงจ านวนช่วงอายุและประชากรในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม หมายเหตุ 
1 จ านวนประชากรเยาวชน 1379 1314 2,693 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
2 จ านวนประชากร 3,630 3,601 7,231 อายุ 19 - 60  ป ี
3 จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 564 558 1,122 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 5,573 5,473 11,046 
 

ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล  ข้อมูลช่วงอายุและประชากร  ปี  2565                    
ณ เดือน มกราคม 2565 

4. โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายนิติบัญญัติ  
  ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน โดยได้รับการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้งสภาเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
             1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล             

2. ควบคุมการบริหารงานของคณะผู้บริหาร             
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ              



 
 

 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน โดยได้รับการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่
วันเลือกตั้ง เป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ดังนี ้
             1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 
             2. อ านาจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 
             3. อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น  

นายกเทศมนตรี มีฐานะเป็นผู้แทนของเทศบาล มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดของเทศบาล มีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  
ซึ่งเป็นฝ่ายประจ าช่วยปฏิบัติงานประจ าแก่ฝ่ายบริหาร โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดใน
สายงานข้าราชการประจ า  

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กรในการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น 1 ส านักและ 4 กอง ดังนี้ 

โครงสร้างเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

ตารางแสดงอัตราก าลังพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

ส านัก/กอง 
พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จ้างเหมา
บริการ รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ส านักปลัดฯ 7 5 - - 7 6 2 6 33 
กองคลัง 2 4 - - 1 2 2 1 12 
กองช่าง 2 1 - - 7 1 - 1 12 
กองการศึกษา - 4 - - 2 3 - - 9 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - 

รวม 11 14 0 0 17 12 4 8 66 
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายอ านวยการ ข้อมูลแสดงจ านวนพนักงาน/ลูกจ้าง
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จ าแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2565   ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
 

ตารางแสดงการศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จ าแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา 
จ านวนพนักงานเทศบาลสามัญ (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 5 6 6 
ปริญญาตรี 6 ๘ ๑4 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑ 1 ๒ 

รวม 12 15 ๒2 
ตาราง : งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายอ านวยการ ข้อมูลแสดงการศึกษาของพนักงาน
เทศบาลสามัญ จ าแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 

บริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง 

ส านักปลัดเทศบาล          กองคลัง           กองช่าง กองการศึกษา   

1.งานราชการทั่วไปของเทศบาล 
2.งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองฯนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
3.การกิจการสภาเทศบาล 
4.งานธุรการ 
5.งานการบริหารงานบุคลของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาล 
6.งานสวัสดิการและสังคม   
7.งานสังคมสงเคราะห์ 
8.งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  และผู้ด้วยโอกาส งาน
ส่งเสริมอาชีพ 
9.งานยุทธศาสตร์  แผนงาน  และงบประมาณ 
10.งานทะเบียนราษฎร  
11.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
12.งานนิติการ 
13.งานส่งเสริมการเกษตร 
14.งานการเลือกตั้ง 
15.งานคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
16.งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 
17.งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
18.งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวังการควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  และการงานหลักประกันสุขภาพ 
19.งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

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

 

1.งานธุรการ 
2.งานส ารวจ 
3.ออกแบบและเขียนแบบ 
4.งานประมาณราคา 
5.งานจัดท าราคากลาง 
6.งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ  
7.งานจัดเก็ฐและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
8.งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้าง
พื้นฐาน อาคาร  สะพาน  คลอด แหล่งน้ า   
9.งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร   
10.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
11.งานผังเมืองตาม พรบ.การผังเมือง 
12.งานควบคุมอาคาร 
13.งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ และการซ่อม
บ ารุง 
14.งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1.งานธุรการ 
2.งานการจ่ายเงิน  – รับเงิน  การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล  
สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนา
รายได้ 
3.งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมะเนียม
งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน   
4.งานตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกาทุกประเภท 
5.งานการจัดท าบัญชี  
6.งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท   
7.งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่น ๆ  
8.งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
9.งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
10.งานจัดสรรเงินต่าง ๆ    
11.งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ 
12.งานคุมคุมการเบิกจ่ายต่าง ๆ  
13.งานเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดหา งาน
ทะเบียนคุม งานการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ   
14.งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 

 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  
ปี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ ต้น)  (1) 

งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

งานการเจ้าหน้าที ่
-นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (1) 

งานสวัดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
 - นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  (1) 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 
 

งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (1) 

งานนิติการ  นิติกรรมสัญญาและการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 
-นิติกรปฏิบัติการ (1) 

งานทะเบียนราษ ร 
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน  (1) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ช านาญงาน (1) 
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (-) 
 

 

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

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) (1) 

10.1 โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาล 

งานส่งเสริมการเกษตร 
-นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ช านาญการ  (-) 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ (1) 
-เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (-) 
-คนงานทั่วไป (1) 
 
 



 
 

 

 

 

 

          

   

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            งานการเงินและบัญชี 
-นักวิชาการคลัง ช านาญการ (1) 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  (-) 

        งานผลประโยชน์และแผนที่ภาษี 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ / ช านาญการ  (1) 
- คนงานทั่วไป (1) 
 
 

              งานพัสดุและทรัพย์สิน 
-นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญงาน (-)  
-เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน (1) 
-คนงานทั่วไป (-) 

งานธุรการ 

-เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างทั่วไป  (-)   
-พนักงานขับรถยนต์ (-) 

กองคลัง 
   (นักบริหารงานการคลัง  ระดับ ต้น) (1) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) (1) 

10.2. โครงสร้างของกองคลัง 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                  

 
 
 
 
 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)  (1) 

งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
-นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน (-)      
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)  
-พนักงานขับรถยนต์ภารกิจ  (1)  ขุดตัก 
-พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (1)  กระเช้า 
-พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป (-) 
-คนงานทั่วไป (1) 
 

 
 

งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญการ (-) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
-พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป (-) 
 

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

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)  ( - )  

๑๐.3 โครงสร้างกองช่าง 

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารการศึกษา  ระดับต้น ) ( - ) 

งานการเงินและบัญชี 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1) 
 

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 

-ผู้อ านวยการสถานศึกษา (-)     
-ครูสายงานผู้สอน  (9)  
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)   
-ผู้ช่วยครู (-) 
-ภารโรง (1) 

โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง 

-ผู้อ านวยการสถานศึกษา (-) 
-ครูสายงานผู้สอน (1)     
- ผู้ช่วยครู (-)     
-ภารโรง (1) 

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

งานศูนย์พัฒนาเด กเล ก 

-ครูสายงานผู้สอน  (5)  
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็หก ทักษะ (2) 
-ผู้ดูแลเด็ก  (2) 
 

 

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

หัวหน้า ฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา  ระดับต้น ) ( - )  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ / ช านาญการ  ( - ) 

10.5 โครงสร้างหน่วยตรวสอบภายใน 

 

 



 
 

 

5. การวิเคราะห์องค์กรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (Internal  Environment)    

สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) 
STRENGTH (จุดแข ง) 

Mckinsey  7 s  Framework จุดแข ง  (Strength) 
Structure (โครงสร้างองค์กร) 1. การประสานงาน มีการประชุมระดมสมองร่วมกันทั่วในระดับภายใน

ส านัก/กอง และระหว่างกอง มีการบูรณาการร่วมกันในทุกกิจกรรมหรือ
โครงการ 

Strategy (กลยุทธ์) 2. มีแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใน
ระดับจังหวัด อ าเภอ มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 

-  ด้านการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
-  ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข สุขภาพ กีฬา และรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  ด้านการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี(ธรรมาภิบาล) 
-  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
Systems (ระบบภายในองค์กร) 4. มีการแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบและตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และกรอบภารณกิจของงานแต่ละกองอย่างเป็นระบบ เช่น 
-  ระบบการเงิน บัญชี มีการก าหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย มีระบบการ
จัดท าบัญชีและการตรวจบัญชี การจัดท ารายงานการเงินมีความ
ชัดเจน 
-  ระบบงบประมาณ มีแผนการ ขั้นตอน แนวทาง และกระบวนการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
-  ระบบการบริหารบุคคล  มีระบบการคัดเลือกคนเข้าท างาน  การ
พัฒนาบุคลากร  มีมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  การให้ประโยชน์
ค่าตอบแทน  (โบนัส)  การเลื่อนขั้น/ต าแหน่งให้สูงขึ้น  และวินัย
ข้าราชการ 
-  ระบบการสื่อสาร และการประสานงาน ผ่านช่องทางมากกว่าหนึ่ง  
ได้แก่ พบปะพูดคุยโดยตรง หรือคุยผ่านโทรศัพท์ หรือ Internet 
-  ระบบพัสดุ มีระบบระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ
ที่ชัดเจน 
-  ระบบงานทะเบียนราษฎร์ มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่ชัดเจนมีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการให้บริการประชาชนไว้ชัดเจน เช่น งานรับช าระภาษี งานการ



 
 

 

Mckinsey  7 s  Framework จุดแข ง  (Strength) 
ให้บริการทะเบียนราษฎร์ การให้บริการการขออนุญาตปลูกสร้าง ของ
กองช่าง เป็นต้น 

5. ให้ความส าคัญต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดหลักการกระจายอ านาจ มีการมอบอ านาจให้กับ
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หรือผู้อ านวยการส านัก/กอง ในการ
ตัดสินใจบางเรื่อง และไม่เผด็จการ 
6. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนไว้
ชัดเจน เช่น งานรับช าระภาษี งานการให้บริการทะเบียนราษฎร์ การ
ให้บริการการขออนุญาตปลูกสร้าง ของกองช่าง เป็นต้น 

Style (รูปแบบ พฤติกรรมในการ
ท างานของผู้บริหาร) 

7. ให้ความส าคัญต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ยึดหลักการกระจายอ านาจ  มีการมอบอ านาจให้กับ
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หรือผู้อ านวยการส านัก/กอง  ในการ
ตัดสินใจบางเรื่อง และไม่เผด็จการ 

Staff (สมาชิกในองค์กร) 8. บุคลากรมีความสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงาน  มี
ความสัมพันธ์กันแบบพ่ีแบบน้อง 
9. มีจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงานตามกรอบโครงสร้างและ
อัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของเทศบาล 

Skill (ทักษะ) 10. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ 
Shared Values (ค่านิยมร่วม) 11. รุก  รับ  ฉับไว  ใจเป็นหนึ่ง   

มีจุดประสงค์ในการท างานใน เชิงรุก เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
ปัญหาของพ่ีน้องประชาชน เชิงรับ เช่น การให้บริการประชาชนที่เป็น
กันเอง  ฉับไว เช่น ด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที ใจเป็นหนึ่ง เช่น ช่วยกันท างานเป็นทีม ทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่วม 

 
  



 
 

 

สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) 
WEAKNESSES (จุดอ่อน) 

Mckinsey  7 s  Framework จุดอ่อน  (Weaaknesses) 
Structure (โครงสร้างองค์กร) 1. งานในหน้าที่รับผิดชอบของบางกองมีมากเกินไป น่าจะมีการแยก

กองเพ่ิมอีก เช่น ในส านักปลัดเทศบาล ที่มีงานในหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณด้วย น่าจะมี
การแยกเป็น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานสาธารณสุข ออกมา
จากส านักปลัด หรือ กองสาธารณสุข เป็นต้น 
2. มีสายการบังคับบัญชาที่ล่าช้า บางครั้งท าให้เกิดการหยุดชะงัก
หรือไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 

Strategy (กลยุทธ์) 3. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  แต่ขาดการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
4. แผนงานและงบประมาณไม่สอดคล้องกัน 

Systems (ระบบภายในองค์กร) 5.ระบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ให้รางวัล จะใช้ระบบอุปถัมภ์
มากกว่าระบบคุณธรรม 

Style (รูปแบบ พฤติกรรมในการ
ท างานของผู้บริหาร) 

6. ขาดการตัดสินใจที่รวดเร็วในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา 
7. ขาดภาวะผู้น า 

Staff (สมาชิกในองค์กร) 8. เนื่องจากความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กรค่อนข้างสนิทกัน
แบบพ่ีแบบน้อง ท าให้ไม่ค่อยมีความเกรงใจกนั บางครั้งท าให้เกิดปัญหา
ขึ้น เช่น การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งการเข้าเวรรักษาความปลอดภัย 
เนื่องจากไม่มีมาตรการลงโทษ เป็นต้น 

Skill (ทักษะ) 9. ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม
ในเรื่องเกี่ยวกับระบบไอที หรือความรู้ด้านกฎหมาย 

Shared Values (ค่านิยมร่วม) 10. ค่านิยมร่วมดี แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร  เนื่องจาก
ผู้บริหารมิได้เป็นแบบอย่างท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร (External Environment) 
OPPORTUNITIES (โอกาส) 

ด้าน โอกาส  (Opportunities) 
ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 1. ต าบลทุ่งข้าวพวงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งศิลปวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติ เช่นดอยค้ าฟ้า
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ส าคัญ คือ แม่น้ าปิง
ดังนั้นโอกาสที่จะท าให้เศรษฐกิจดีของต าบลทุ่งข้าวพวงดีขึ้น จึงต้อง
อาศัยโอกาส ของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ต่อป 
2. ต าบลทุ่งข้าวพวงนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวและศิลปะหัตถกรรม
พ้ืนบ้านที่มีเอกลักษณ์แล้วรัฐบาลก็มีนโยบาย ในเรื่องของกองทุน
หมู่บ้าน หรือ SML ที่สนับสนุนในด้านของเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะ เรื่องสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ด้านเทคโนโลยี (Technological) 3. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการน า 
ไอที (IT) มาใช้ในการบริการจัดการ เช่น ระบบการจัดการเงินบัญชี 
ระบบแผนที่ภาษี ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบติดตามและประเมินผล เป็น
ต้น รวมไปถึง การเผยแพร่เอกสารทางเว็บไชต์ ท าให้การติดต่อสื่อสาร
เร็วขึ้น การบริการราชการสะดวกรวดเร็วขึ้น เหมาะกับพ้ืนที่อ าเภอเชียง
ดาว ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการในตัวจังหวัดเชียงใหม่ 
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง ส่งผลให้ อปท. สามารถ
ดูแลและแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่าใกล้ชิด 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ 

ด้านกฎหมาย (Legal) 5. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปิดโอกาสให้เทศบาลสามารถ
ออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการท ากิจการเทศพาณิชย์เพ่ือใช้ควบคุมภายใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้ 

การเมอืง (Political) 7. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งสามารถดู
ได้จากสถิติของผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภา
จังหวัด  นายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล   

ด้านสังคม (Socio) 
 

8. เป็นสังคมชนบท ที่มีความหนาแน่นพอสมควร ประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ , กลุ่ม อสม. , ผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 



 
 

 

ด้าน โอกาส  (Opportunities) 
ด้านวัฒนธรรม (Cultural) 9. จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ และมีชน

เผ่าต่าง ๆ อาศัยอยู่ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้เป็นจุดขายที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์ 
(Global or Globalization) 

10. การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เน็ตต าบล อินเตอร์เน็ต
ผ่านดาวเทียม ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชนในด้านต่าง ๆ 
ท าให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และ
การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร (External Environment) 
THREATS (อุปสรรค) 

ด้าน อุปสรรค  (Threats) 
ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 1. ผลิตภัณฑ์ของต าบล เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

และยากที่จะพัฒนาเสริมสร้างเป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน ประกอบกับ
ทักษะทางด้านการตลาด และการเสียเปรียบต่อพ่อค้า หรือนายทุน 
2. การคมนาคมขนส่งค่อนข้างล าบากและห่างไกล ท าให้ไม่สามารถน า
สินค้าไปขายยังตลาดใหญ่ ๆ  ได้เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งค่อนข้างสูง
มาก 

ด้านเทคโนโลยี (Technological) 3. เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการ
พัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และการใช้
เทคโนโลยีไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

ด้านกฎหมาย (Legal) 4. กฎหมายมีความล้าหลัง  ขาดการปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความซ้ าซ้อนในมิติของอ านาจ 
หน้าที่และการบังคับใช้  เช่น พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้ าว 
พระราชบัญญัติป่าไม้ เป็นต้น 

การเมือง (Political) 5. ปัญหาที่เกิดจากการเมืองระดับประเทศส่งผลกระทบกับท้องถิ่น เช่น 
ท าให้การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และงบประมาณไม่เป็นไปตาม 
กฎหมายที่ก าหนด 

ด้านสังคม (Socio) 
 

6. ต าบลทุ่งข้าวพวงมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลเมืองนะ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นทางผ่านส าหรับการล าเลียงยาเสพติดและ
แรงงานเถื่อนเข้าสู่เมือง ท าให้มีปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวค่อยข้างมาก 

ด้านวัฒนธรรม (Cultural) 7. ประชาชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมและหันไปนิยมวัฒนธรรมและ
ประเพณีของต่างประเทศซึ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว 

ด้านต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์ 
(Global or Globalization) 

8. กระแสทุนนิยม โลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดการบริโภคนิยม ประชาชน
ฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ายเงินเกินตัวและนิยมวัตถุมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6. การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 การที่องค์กรจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น หน่วยงานจ าเป็น
จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน 
วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็จะดี
ตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่า เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
มีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดงานหรือ
ออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา 
ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุก
ระดับท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ปัจจุบันการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นงานหรือหน้าที่ทางธุรกิจที่มีความส าคัญ
ต่อการด าเนินงานขององค์กร เนื่องจากงานทรัพยากรมนุษย์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านก าลังและคุณภาพ
ของบุคลากร ซึ่งนับเป็นหัวใจในการด าเนินงานของทุกองค์กร โดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาการขององค์กร งานบุคลากรจะมีหน้าที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สมาชิกแต่ละคนในองค์กร ตั้งแต่ก่อนที่ เขาจะเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน จนกระทั่งบุคลากรต้องเกษียณอายุออก
จากองค์กรไป ดังนั้น ผู้บริหารบุคลากรสมควรต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานและธรรมชาติของงาน
ภายในแต่ละองค์กร ในระดับที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพขององค์กร 

การวิเคราะห์บุคลากร เป็นพ้ืนฐานส าคัญของงานด้านบริหารงานบุคคล เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจาก
กระบวนการวิเคราะห์งาน จะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างมากมายในกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบุคลากร ดังนั้น บุคลากรที่มีความสามารถสมควรที่จะมีความรู้และความเข้าใจในหลักการ และสามารถน า
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ท าการวิเคราะห์บุคลากร โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT เป็น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับบุคลากรหรือองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพ
จากปัจจัยเหล่านี้ต่อการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร 

SWOT  มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ 
S   มาจาก Strengths  หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิด

จากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

W   มาจาก Weaknesses  หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

O   มาจาก Opportunities  หมายถึง โอกาส  ซึ่ งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1


 
 

 

แข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน 
นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

T   มาจาก Threats  หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง 
ๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง 

 หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์ 
(Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) 
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุด
แข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
 วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะ
เป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น
คุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาส
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การ
ก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องคก์รเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 

 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของบุคลากร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ได้มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดยเน้นประเด็นที่เก่ียวข้องกับบุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงดาว  ทั้งนี้สามารถ
สรุปผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis  ได้ดังนี ้
 จุดแข ง (Sternths : S) 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. การสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ  
3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากเทศบาลต าบลเชียงดาวมีภารกิจและอ านาจ

หน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตาม พรบ.เทศบาล พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ และ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. บุคลากรมีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน  สามารถสนองตอบตามนโยบายได้ดี 
6. บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และมีความอดทนสูงในการปฏิบัติงาน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84


 
 

 

7. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน 

8. มีการส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม ที่มิใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย 

9. มีการน าระบบ IT และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารบุคคล  
เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

10. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
ส านักงาน  

11. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและปลอดภัย 
12. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค้า 
13. มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
14. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ ท างานแบบฉันท์พ่ีน้อง 
15. บุคลากรบางรายเป็นคนในชุมชน สามารถท างานคล่องตัวโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
16. องค์กรมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน 

 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน ท าให้บุคลากรมีภาระหน้าที่หลาย

ด้าน หลายหน้าที่ 
3. บุคลากรบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติ 
4. บุคลากรบางส่วนท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
5. บุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
6. ขาดการยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
7. ใช้ระบบเครือญาติ คนรู้จักมากเกินไป  ไม่ค านึงถึงกฎ ระเบียบ กับการทุจริต 
8. บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมรับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกน้อย 
9.  กิจกรรมสัมพันธ์ในหน่วยงานมีน้อย 
10. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี หรือมีแต่ไม่เพียงพอ 
11. การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
12. ขาดการสรุปผลการด าเนินงานและติดตามประเมินผล เพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง 
13. ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความส าคัญในการพัฒนา 
2. มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล 
3. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
4. มีกฎ ระเบียบ รองรับและชัดเจน 
5. เป็นหน่วยงานที่ภารกิจหลักท่ีส าคัญต่อประชาชนในเรื่องการให้บริการ 
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
7. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 



 
 

 

8. องค์กรมีการให้การสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
9. บุคลากรมีความใกล้ชิด คุ้นเคยกับประชาชน ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานได้ง่าย        
10. บุคลากรมีความจริงใจในการพัฒนาองค์กร ท าให้อุทิศตนในการร่วมกิจกรรมขององค์กรได้

บ่อยครั้ง 
11. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับกอง/ส านัก เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ

ท างาน 
๑๒. องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ  
๑๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างานของเทศบาล                                    

 อุปสรรค (Threat : T) 
1. นโยบายของผู้บริหารมีความยืดหยุ่นสูง ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามระบบ 
2. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ืออ านวย (การขออนุญาต ขออนุมัติต่าง ๆ) 
3. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองในเรื่องของการปฏิบัติงานและการแต่งตั้งบุคลากร 
4. บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
5. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
6. งบประมาณมีน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร และท าให้งบประมาณในการพัฒนา

บุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
7. มีงานเข้ามาแทรกระหว่างปฏิบัติงานประจ าที่ต้องรับผิดชอบ 
8. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
9. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 
10. มีภาวะความเสี่ยงต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากกกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ ก่อให้ เกิด

ความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ 
11. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัวและต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้องค์กรและ

ชุมชนจ ากัด 
12. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน ท าให้การ

ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมาก  
  



 
 

 

บทที่ ๔ 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง พ.ศ.2564 
– 25๖6 อีกทั้งได้ปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
พ.ศ. 2564 – 25๖6 ใหม่ และจัดท าเป็นแผนพัฒนาเพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และเพ่ือสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. วิสัยทัศน์ 
  “อนุรักษ์วัฒนธรรม   เลิศล้ าคุณค่า  พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

๒. พันธกิจ 
  1. ป้องกันและระงับโรคติดต่อตลอดจนส่งเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ ของประชาชนและส่งเสริมการ
ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง   
  2. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมให้กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีโดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง  
      ๖. จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  
รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนสายหลักให้ดูสวยงาม  
     ๗. คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
 ๘. ป้องกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากสิ่งเสพติด 

๙. บริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (เช่น ซื่อตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้) 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือป้องกันและระงับโรคติดต่อตลอดจนส่งเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆของประชาชนและส่งเสริม 
การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 ๕. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีโดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. เพ่ือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่าง 
ครบถ้วนรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนสายหลักให้ดูสวยงาม 
 ๗.เพ่ือคุ้มครอง ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
 8.เพ่ือป้องกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจาก สิ่งเสพติด 
 ๙.เพ่ือบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (เช่น ซื่อตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้) 

 



 
 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
 1. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด โดยน าระบบบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพที่มีประสิทธิ 
ภาพ มาใช้สร้างภาวะผู้น าและทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็ง ให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่บุคลการทุกระดับชั้น 
 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลให้เป็นแหล่งความรู้ ระดมความคิดสร้างสรรค์ 
และพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเป็นแห่งรวมฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือ
ตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรอย่างเต็มที่และสามารถแข่งขันได้ 
 3. การน าเทคโนโยลีสารสนเทศ มาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในระดับต่าง ๆ 
 5. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน 
 6. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 7. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม ที่มิใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
 8. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

บทที่ 5 
แผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคลากรที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
จึงได้มีการก าหนดแผนงานโครงการ (Action Plan) ในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาต่าง 
ๆ นั้นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากร ประกอบด้วย 

๑. แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด โดยน าระบบบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ มาใช้สร้างภาวะผู้น าและทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็ง ให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ใน
การจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน 
 ๑.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร 
 ๒.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรตามความจ าเป็นหรือหลักสูตรเฉพาะด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่บุคลการทุกระดับชั้น 
 1. โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ 

2. โครงการอาสาปกป้องสถาบัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลให้เป็นแหล่งความรู้ ระดมความคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเป็นแห่งรวมฐานข้อมูล
บุคลากร เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรอย่างเต็มที่และสามารถแข่งขันได้ 
 1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับเทศบาล 
 2. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยหน่วยงานภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การน าเทคโนโยลีสารสนเทศ  มาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 1. โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
 2. โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในระดับต่าง ๆ 
 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในระดับต่าง ๆ เช่น ปวส. ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ
ร่วมกัน 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 2. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. การมอบหมายงานในหน้าที่ 
 2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ 
 3. การด าเนินการทางวินัย 
 4. การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรในสังกัด 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม ที่มิใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย 
 1. โครงการสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลฯ 
 2. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมในองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 
 1. โรงการจัดท าทะเบียนข้อมูลบุคลากร 
 2. โครงการปรับลดระยะเวลาการให้บริการ 
 3. โครงการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๒. การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้า ในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้ก าหนดไว้ใน

แต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละ
แผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จ
ได้ ในการก าหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานดังนี้ 
 
  



 
 

 

บทท่ี 6 
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 

 
1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึง
ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบและ แนวทางในการจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคลให้การ บริหารทรัพยากรบุคคลเกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1.นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
 1. กระจายอ านาจหรือการมอบอ านาจหน้าที่จากสู่บริหารลงไปสู่ระดับระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็น

ผู้บังคับบัญชาในระดับต้นเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชน 
 2. การก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทาง

ที่วางไว้ 
 3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
 4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี

ความคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีโครงสร้างส่วนราชการ
ภายใน 

โครงสร้างตามแผน
อัตราก าลังปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

ปลัดเทศบาล 
 
 
 

ปลัดเทศบาล  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
    -  งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
    -  งานการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน บัญชี 
เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน
การเงิน การบัญชี  
    -  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
    -  งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล  
    -  งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด   
    -  งานวิเคราะห์และประเมินความประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ  
    -  งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
    -  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน   

 
ก าหนดเพ่ิม 

(ใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงสร้างตามแผน
อัตราก าลังปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

    -  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง   

ส านักปลัดเทศบาล 
 1.ฝ่ายอ านวยการ 
 -  ง า น เ ล ข า นุ ก า ร แ ล ะ
บริหารงานท่ัวไป 
 - งานการเจ้าหน้าท่ี 
 - งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
 - งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ าตัวประชาชน 
 - งานนิติการ    
 - งานสวัสดิการและสังคม 
 - งานสาธารณสุข 
 - งานธุรการ 
 - งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 

ส านักปลัดเทศบาล 
 1.ฝ่ายอ านวยการ  
    -  งานราชการทั่วไปของเทศบาล 
    -  งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
    -  งานกิจการสภาเทศบาล 
    -  งานธุรการ 
    -  งานสวัสดิการและสังคม 
    -  งานสังคมสงเคราะห์ 
    -  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริม
อาชีพ 
    -  งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล 
    -  งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจ าตัวประชาชน 
    -  งานนิติการ 
    -  งานส่งเสริมการเกษตร 
    -  งานการเลือกตั้ง 
    -  งานคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
    -  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 
    -  งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
    -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวังการควบคุม  โรคติดต่อและ
งานหลักประกันสุขภาพ 
    -  งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
    -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    -  งานยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 

 

กองคลัง 
 1.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 - งานการเงินและบัญชี 
 - งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
 - งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้ 
 - งานธุรการ 

กองคลัง 
1.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
    -  งานธุรการ 
    -  งานการจ่ายเงิน - รับเงิน  การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  และการพัฒนา
รายได้ งานสรุปผล สถติิการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ 
    -  งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารการเงิน 
    -  งานตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท 
    -  งานการจัดท าบัญช ี
    -  งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
    -  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ  บ านาญ และเงิน
อื่น ๆ  
    -  งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
    -  งานเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินการคลัง 

 



 
 

 

โครงสร้างตามแผน
อัตราก าลังปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

    -  งานจัดสรรเงินต่าง ๆ  
    -  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  
    -  งานควบคุมการเบิกจ่ายต่าง ๆ  
    -  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย
พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ  
    -  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 

กองช่าง 
 - งานวิศวกรรมและ
ออกแบบ 
 -งานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 
 - งานธุรการ 

กองช่าง 
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
    - งานวิศวกรรม และออกแบบ 
    -  งานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค 
    -  งานควบคุมอาคาร   
    -  งานผังเมือง 
    -  งานเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง 
    -  งานบ ารุงรักษาและซ่อมท่อระบายน้ า 
    -  งานธุรการ และงานสถานที ่

ก าหนดเพ่ิม 

กองการศึกษา 
 -  งานพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - งานการเงินและบัญชี 
 - งานธุรการ 
 - งานส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
1.ฝ่ายบริหารการศึกษา 
    - งานการเจ้าหน้าที่ บริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่) 
    -  งานธุรการ งานแผนงาน และงบประมาณ 
    -  งานการเงินและบัญชี 
    -  งานพัสดุ 
    -  งานศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม   
    -  งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
    -  งานกีฬาและนันทนาการ 
    -  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
    -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    -  งานพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศกึษา ประถมศึกษา 
    -  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา 
    -  งานโรงเรียน 
    -  งานกิจการนักเรียน 
    -  งานศึกษานิเทศก ์
    -  งานธุรการ 

 
ก าหนดเพ่ิม 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

2. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลลุงเขว้า 
 2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ
สรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 
 3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
 4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 5. มีการจัดกิจกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่นของเทศบาล 

 ส านักปลัดเทศบาล  
1. หัวหน้าส านักปลัด   ระดับกลาง จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   ระดับต้น จ านวน  1  อัตรา 
3. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ระดับ ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา 
4. นักจัดการงานทั่วไป   ระดับ ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา 
5. นักทรัพยากรบุคคล   ระดับ ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา 
7. นิติกร     ระดับ ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา  
8. เจ้าพนักงานป้องกันฯ   ระดับ ปง./ชง. จ านวน  1  อัตรา 
9. เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ ปง./ชง. จ านวน  1  อัตรา 
10. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ)   จ านวน  1  อัตรา 
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)   จ านวน  1  อัตรา 
12. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทกัษะ)    จ านวน  5  อัตรา 
13. พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)    จ านวน  1  อัตรา 
14. คนงานทั่วไป (ท่ัวไป)     จ านวน  1  อัตรา 
13. คนสวน (ท่ัวไป)      จ านวน  1  อัตรา 
14. แม่ครัว (ทั่วไป)      จ านวน  1  อัตรา 

กองคลัง 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง   ระดับกลาง จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   ระดับต้น จ านวน  1  อัตรา 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้    ระดับ ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา 
4. นักวิชาการคลัง    ระดับ ปง./ชง. จ านวน  1  อัตรา 
5. เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ ปง./ชง. จ านวน  1  อัตรา 
6. เจ้าพนักงานพัสดุ   ระดับ ปง./ชง. จ านวน  1  อัตรา 
7. พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป)    จ านวน  1  อัตรา 
8. คนงานทั่วไป (ทั่วไป)     จ านวน  2  อัตรา 

กองช่าง 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง   ระดับกลาง จ านวน  1  อัตรา 
2. วิศวกรโยธา    ระดับ ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา 



 
 

 

3. เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ ปง./ชง. จ านวน  1  อัตรา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ)    จ านวน  1  อัตรา 
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ)    จ านวน  2  อัตรา 
6. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)  จ านวน  1  อัตรา 
7. พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป)    จ านวน  2  อัตรา 

กองการศึกษา 
1. นักวิชาการศึกษา   ระดับ ปก./ชก. จ านวน  1  อัตรา 
2. นักจัดการงานทั่วไป   ระดับ ปก./ชก.   จ านวน  1  อัตรา 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ ปง./ชง. จ านวน  1  อัตรา 
4. เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ ปง./ชง. จ านวน  1  อัตรา 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ)   จ านวน  1  อัตรา 
6. ผู้ช่วยสันทนาการ     จ านวน  1  อัตรา 
7. คร ู       จ านวน  14  อัตรา 
8. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)     จ านวน  2  อัตรา 
9. ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)     จ านวน  2  อัตรา 
10. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผช.จพง.การเงินฯ)  จ านวน  1  อัตรา 
11. บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง)   จ านวน  1  อัตรา 

 
3. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
 1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ

องค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
5. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ทุกระดับ และประเภทต าแหน่ง 

 
 แนวทางการจัดการความรู้เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 การจัดการความรู้ Knowledge management 
 การจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มี
ความสามารถมีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ  
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค า พูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่นทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการ 



 
 

 

ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 ๑. การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 ๒. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 ๓. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 ๔. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 ๕.  การน าประสบการณ์จาการท างาน และประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
 ๖. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด ความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

 โดยที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ใน
มือ และส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท า
ร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าได้โดย คนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มด าเนินก
โดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่ม
ที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่ส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
 ๑. การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้าสนองตอบ
ความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงานของพนักงาน และ
สนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 
 ๒. การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ 
 ๓. ขีดความสามรถ (Competency) ขององค์กรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการ
เรียนรู้ขององค์กร 
 ๔. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การท างานที่
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง 
 เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมา
ปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุ กกิจกรรม
ของการท างาน และท่ีส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย 
  

 ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
 งาน พัฒนางาน 
 คน พัฒนาคน 
 องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้ 



 
 

 

 ความเป็นชุมชนในที่ท างาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางข้อที่ 
๑ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามท่ีมีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ม
เดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้
ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้แรงจูงใจ การริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้เป็น
ก้าวแรก ถ้าก้าวถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูงแต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวก าหนดที่ส าคัญคือ
แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย 
- สัมมาทิฐิ : ใช้ในการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาว 
- การจัดทีมริเริ่มด าเนินการ 
- การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และด าเนินการต่อเนื่อง 
- การจัดการระบบการความรู้ 

 แรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้  แรงจูงใจแท้ต่อการด าเนินการจัดการความรู้  คือ  
เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ท างานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขส าคัญ ในระดับที่เป็น
หัวใจสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และ
ไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยมี
มากมายหลายแบบที่พบบ่อยที่สุด คือ ท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท า ท าเพราะถูกบังคับตามข้อก าหนด ท าตาม
แฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง 

 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้  (Knowledge  Process) 
1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้ 

เกิดประโยชน์ 
 2. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น 
 3. “กระบวนการความรู้” นั้นเป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท า
ให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 
 องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของกรมการ
ปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้   
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญเร่งด่วนในขณะนี้  คือ  การ
จัดการองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้ก าหนดเป้าหมาย (Desired State)  ของ  
KM ที่จะด าเนินการในปี ๒๕๔๙ คือ มุ่งเน้นให้อ าเภอเป็นศูนย์กลางความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง
บูรณาการในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม คืออ าเภอมีข้อมูล
ผลส าเร็จการแก้ไขปัญหาความจนเชิงบูรณาการในศูนย์ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ ๑ เรื่องและเพ่ือให้
เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวัดว่าแผนการจัดการความรู้นี้



 
 

 

จะเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญสู่การปฏิบัติราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่องอ่ืน ๆ และน าไปสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 

 แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
แนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)  
กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้น ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 1. มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากร 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

5. นโยบายด้านสวัสดิการ 
 1. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 2. มีกิจกรรมยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่น ที่ท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
 3. มีระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
 4. มีช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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บทท่ี 7 
การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) 

 
 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้าน
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ประกอบด้วย 
  1. ปลัดเทศบาล      เป็นประธาน 
  2. หัวหน้าสว่นราชการทุกส่วนราชการ   เป็นกรรมการ 
  3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  โดยให้มีหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ
บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการ
ติดตามประเมินผลเสนอนายกเทศมนตรี รับทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


