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นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

(พ.ศ. 2564 - 2566) 

 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความรว่มมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เพ่ือให้การ ด าเนนิงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ

บรรลุพันธ์กิจ ตามที่ก าหนดไว้ 

 

1.1  วิสัยทัศน์  

“องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง         

มีหน้าที่ที่ ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว          

จึงจ าเป็นต้องมี วิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นไปสู่จุดมุ่งหมายที่ไดก้ าหนดไว้ วิสัยทัศน์ขององค์การ

บริหารส่วน ต าบลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต าบลใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม

,ด้านวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริหารและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนต าบล จะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ได้รับการบริการตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นชุมชนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด เยาวชนในเขตพื้นที่มี

คุณภาพ ประชาชน ในเขตพ้ืนที่มีความสามัคคีกัน และเป็นพลังพัฒนาต าบลให้มีความเจริญ ซึ่งในการ

พัฒนาดา้นต่างๆ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว สามารถด าเนินการตามนโยบายและ

แผนงาน 

 

1.2 พันธ์กจิ  

1. วางแผนการจัดท ากรอบนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน จัดท าและติดตาม

ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม 

ตามสภาพของท้องถิ่น 

  2. วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

วางรากฐานการ พัฒนาท้องถิ่น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือ

ปรับปรุง ระบบงานปัจจุบันให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  



3. วิเคราะห์การจัดต้ัง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนนิพันธ์กิจขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

4. วิเคราะห์และจัดท างบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ตลอดจนติดตาม

และ ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน  

5. จัดท าขอ้มูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหาร         

สว่นต าบลท่าวังพร้าวต่อสาธารณชน 

1.3 เป้าหมายหลัก  

1. เพ่ือด าเนินการส ารวจ ข้อมูลสภาพทั่วไป โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง การบริหาร การประเมินผลท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูลมา 

วิเคราะห์และจัดท านโยบายและกลยุทธ์ในการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2. เพ่ือให้มกีารวางแผนการใช้นโยบายและ กลยุทธ์ในการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล โดยพิจารณาวางมาตรการและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบลและแผนปฏิบัติการ

ขององค์การบรหิารสว่นต าบล  

3. เพ่ือให้มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับศักยภาพขององค์กร  

4. เพ่ือให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนบายและกลยุทธ์ใน

การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดล้อม 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาด 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  ต้ังอยู่เลขที่ 212 หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว            

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ มู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก  หมู่ที่ 5     

บ้านท่าวังพร้าว  หมู่ที่ 6 บ้านสันควงค า หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น   6.25 

ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,906.25 ไร่ มีความหนาแน่นเฉล่ีย 453.90 คน/ตารางเมตร  

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ าปิงและล าน้ าแม่ขาน ไม่มีป่าไม้และภูเขา แหล่งน้ า 

ที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าปิง ไหลผ่านหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖  แม่น้ าขานไหลผ่านหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ จุด 

ที่แม่น้ าปิงเช่ือมกับแม่น้ าขาน อยู่บริเวณหมู่ที่ ๖ บ้านสันควงค า ไหลผ่านหมู่ที่ ๕ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้

ในช่วงฤดูแล้งเพ่ือไว้ใช้ในการเกษตร พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การท าการเกษตร พื้นที่

เพาะปลูก ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ผลและไมยื้นต้น มีผลผลติปานกลางถึงสูง 

อาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสันป่าตอง ห่างจาก 

ที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๕ (ถนนสาย



เชียงใหม่-ฮอด) บรเิวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓-๓๕ เลี้ยวซ้ายก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ าแม่ขานประมาณ 

๑.๕ กิโลเมตร อยู่ทางขวามือซึ่งเป็นที่ต้ังของต าบลท่าวังพร้าว ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ๓๗ กิโลเมตร 

มีพ้ืนที่โดยประมาณ 6.25 ตารางกิโลเมตร 3,906.25 ไร่ โดยประมาณ มีแม่น้ าไหลผ่าน 2 สาย     

คือ แม่น้ าปิง และ แม่น้ าขาน มีอาณาเขตดังนี้ 
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 แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว มีถนนในความรับผิดชอบดังน้ี 

ชนดิของถนน จ านวน (สาย/แห่ง) 

ถนนลาดยาง 

 

48  สาย 

ถนนคสล. 

 

35 สาย 

ถนนลูกรัง 3  สาย 

 

ที่มา : กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

การคมนาคมทางบก  

เส้นทางที่ 1 : ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) แยกจากถนนสาย

หลักเข้าสู่ถนนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่ต าบลท่าวังพร้าว หมู่ที ่๔ และหมู่ที่ ๕ 

เส้นทางที่ 2 : ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๗ (ท่าวังพร้าว-สันกาวาฬ) เช่ือมต่อ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ ผ่านหมู่ที่ ๕ บ้านท่าวังพร้าว และต าบลแม่ก๊า เช่ือมกับทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านไปอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

จุดเดน่ของถนน 

  ถนนแผ่นดินหมายเลข 3027 ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว  เป็นศูนย์กลางชุมชน

ต าบลท่าวังพร้าว อยู่ที่บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ ๕ เน่ืองจากมีศักยภาพในด้านพาณิชย์และบริการด้าน    

ต่าง ๆ รวมทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการประกอบกับ มีทางหลวงชนบท ชม . ๓๐๒๗      

(ท่าวังพร้าว-สันกาวาฬ) ตัดผ่านหมู่ที่ ๕ เช่ือมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ และทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) ไปอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน แบ่งระหว่างต าบลแม่ก๊าและ

ต าบลท่าวังพร้าว 

แหล่งน้ า  

แหลง่น้ า 

  แหลง่น้ าเพื่อการอุปโภค – บรโิภค  

   ปัจจุบันต าบลท่าวังพร้าว ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค จากระบบประปาหมู่บ้าน 

แหลง่น้ าดิบ ได้แก่ น้ าบาดาล  

 

 
 



  แหลง่น้ าเพื่อการเกษตร 

     แม่น้ าปิง  แม่น้ าขาน  และน้ าบาดาลช่วยในการท านา และปลูกพืชชนิดอื่น ๆ 

ในช่วงฤดูแล้ง ในหมู่ที่ ๔ 

 แหลง่น้ าธรรมชาติ      

 แหลง่น้ าธรรมชาติ มีแหลง่น้ า/ล าห้วย จ านวน ๒ สาย 

 ๑. แม่น้ าปิง           ไหลผ่านพืน้ที่หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ 

 ๒. แม่น้ าขาน          ไหลผ่านพืน้ที่หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ 

 3. หนองงู แหลง่น้ าบริเวณหมู่ที่ 5 

  

 

           

 

                

            แม่น้ าปิง                                   แม่น้ าขาน                หนองงู 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

การประปา 

 ปัจจุบันการประปาภายในต าบลท่าวังพร้าว รับผิดชอบและด าเนินการโดย

คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ าดิบจากน้ าบาดาล คุณภาพน้ ามีสนิมเหล็กเจือปน

เล็กน้อย แต่สามารถบริโภคได้โดยการกรอง จัดท าประปาหมู่บ้าน มีจ านวน ๔ แห่ง  ทั่วทุกครัวเรือน 

ไมม่ีปัญหาขาดแคลนน้ า 

ประปาหมู่บ้าน จ านวน ๔ แห่ง 

 -  ประปาหมู่บ้านทุ่งหลุก       สง่จ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ 

 -  ประปาหมู่บ้านท่าวังพร้าว   สง่จ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ 

 -  ประปาหมู่บ้านสันควงค า    สง่จ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่  ๖ 

 -  ประปาหมู่บ้านต้นแหนน้อย  สง่จ่ายน้ าให้ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ 

การไฟฟ้า  

 ด าเนนิการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตอง จ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วถึง จ านวน  

๔  หมู่บ้าน การให้บริการไฟฟ้าภายในครัวเรือน สามารถให้บริการไฟฟ้าประมาณร้อยละ 1oo ของ

หมู่บ้าน  

 

 

 

 

 



การสื่อสารและโทรคมนาคม  

 -    

ลักษณะการใช้ที่ดิน  

 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน    

  ต าบลท่าวังพร้าว มีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน ๑๑.๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗,๓๐๖.๒๕ ไร่ เป็น

พ้ืนที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ 

ประมาณ ๔,๓๗๓.๒๕ ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๙.๘๖ และเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ ๒,๙๓๓ 

ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐.๑๔  

บรเิวณที่พักอาศัย 

  การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่พักอาศัย เป็นการใช้ที่ดินอันดับสองรองจากบริเวณ

เกษตรกรรม อาคารพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว ๒ ช้ัน ลักษณะบ้านช้ันล่างก่ออิฐ ช้ันบนเป็นไม้ 

บริเวณโดยรอบบ้านปลูกพืชสวน ได้แก่ ล าไย การรวมกลุ่มของที่พักอาศัยมีลักษณะเป็นกลุ่มชุมชน  

ตามเสน้ทางคมนาคมสายหลักและบรเิวณริมแม่น้ า 

บรเิวณพาณิชยกรรม 

  การใช้ประโยชน์ที่ดินบรเิวณพาณิชยกรรม เป็นการใช้ที่ดินปะปนกับการใช้ที่ดินบริเวณ

ที่พักอาศัย ส่วนใหญ่มีลักษณะการอยู่อาศัยเป็นบ้าน หรืออยู่อาศัยแบบกึ่งพาณิชย์ ช้ันบนเป็นที่พัก

อาศัย  ช้ันลา่งท ากิจการค้าขาย 
 

บรเิวณเกษตรกรรม 

  บริเวณเกษตรกรรม  เป็นการใช้ที่ดินหลักของพื้นที่ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศและ

สมรรถนะดนิเหมาะสมแก่การเพาะปลูก  พืน้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหลง่น้ า ได้แก่ แม่น้ าปิง  แม่น้ า

ขาน  ส่งจ่ายน้ าไปยังหมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๗  บางหมู่บ้านจะเจาะน้ าบาดาลเพ่ือใช้น้ าในช่วงฤดูแล้งและท า

การเกษตรเพ่ิมเติม ปัญหาการขาดน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้งยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข

เพ่ือสง่เสริมการเป็นสาขาการผลติหลักของต าบลต่อไป 
 

บรเิวณอุตสาหกรรม          

  บริเวณอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เป็นการใช้ที่ดินเ พ่ือประกอบกิจการประเภท

อุตสาหกรรม  เช่น  โรงสีข้าว  โรงงานผลิตกระดาษสา  โรงงานปูนตราดอกบัว  โรงงานอบข้าวโพด  

โรงอบล าไย โรงงานห้องเย็นหอมหัวใหญ ่โรงพักขยะมูลฝอย 

 

 

 

 



 

ด้านเศรษฐกิจ  

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ผลผลิต 

ที่ส าคัญ ได้แก่ ล าไย ข้าว ถั่วเหลอืง เป็นต้น  จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนน าไป

ขายในตลาดอ าเภอสันป่าตอง และนอกจากนี้ประชาชนยังประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ 

ค้าขาย แรงงานรับจ้าง และส่วนน้อยมีอาชีพรับราชการ พนักงานในหน่วยงานของรัฐ นอกจากน้ัน 

มีการรวมกลุ่มแม่บ้านประกอบอาชีพต่าง ๆ เ ช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มร้านค้าสหกรณ์แม่บ้าน  

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งหลุก (หมู่ที่  ๔) กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านท่าวังพร้าว กลุ่มพัฒนาอาชีพ 

บ้านท่าวั งพร้าว (หมู่ที่  ๕)  กลุ่มจักสานบ้านสันควงค า  (หมู่ที่  ๖ )  และกลุ่ม ร้านค้ า ชุมชน 

บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง (หมู่ที่ ๗) หัตถอุตสาหกรรม การแกะสลักเคร่ืองเงิน ตีแผ่นโลหะ หมู่ที่ ๕ 

ผลิตเพ่ือน าสินค้าไปจ าหน่ายที่บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ และกลุ่ม  

ท าน้ าพริกตาแดง หมู่ที่ ๗ เป็นต้น   

 

(1) สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรม 

 

 

 

 

 

       

          ร้านค้าขายปุ๋ยเครื่องจักรสาน  โรงงานผสมปูนซีเมนต์ตราดอกบัว 

 

 

 

 

 

 

           โรงงานอบข้าวโพด (ก่อสร้างใหม่)           สถานที่พักขยะมูลฝอย 

 

ที่มา  :  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 



 (2) สถานประกอบการด้านการบรกิาร  

 

                        
      

-โรงแรม จ านวน 2 แห่ง 

  

ที่มา : สว่นการคลัง องค์การบหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

 

(3)การรวมกลุ่มของชุมชน 

 

 

 

 

 

กลุ่มเกษตรกรผู้ท านา 

 

 

 

                      ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านต้นแหนน้อย 

 

 

 

กลุ่มแกะสลักแผ่นเงิน 

  

 



ด้านสังคม  

ศาสนาและศาสนสถาน  

• ชุมชนในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท มีวิถีการด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย ประชากร  

มีความใกล้ชิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัดเป็นแหล่งยึดเหน่ียวจิตใจ  

มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยดูแล ด้านการปกครอง และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

แต่ละหมู่บ้าน ท าหน้าที่ประสานในด้านการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพและรายได ้

รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด มีวัด จ านวน ๔ แห่ง 

ได้แก ่

1.วัดทุ่งหลุก หมูท่ี่ 4    2.วัดท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 

3.วัดสันควงค า หมู่ที่ 6   4.วัดดอนชัย  หมู่ที่ 7 

วัฒนธรรม  

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว มีประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ เช่น  

- วันขึ้นปีใหม่ มกราคม จัดงานท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อ าเภอสันป่าตอง 

- งานไหว้ศาลเจ้าบ้าน เดอืนมีนาคม จัดงานของทุกหมู่บ้านในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 

- วันสงกรานต์  เดอืนเมษายน จัดพิธรีดน้ าขอพรผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ  

- สรงน้ าพระธาตุ เดอืนเมษายน และ เดอืนพฤษภาคม สรงน้ าพระธาตุวัดต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 

- ถวายเทียนพรรษา เดอืนกรกฎาคม ให้ประชาชนไปท าบุญและถวายเทียนแก่วัดต่าง ๆ ใน

เขตองค์การบรหิารสว่นต าบล 

- งานลอยกระทง เดอืนพฤศจิกายน จัดให้มกีารประกวดกระทงหมู่บ้านในเขตพืน้ที่  

การศึกษา  

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จ านวน 1 แห่ง และห้องสมุด จ านวน 1 แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลุก ต้ังอยู ่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก ต าบลท่าวังพร้าว 

ปัญหา    เน่ืองจากยังไม่มโีรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในพืน้ที่ การเข้ารับการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา

หรือระดับที่สูงกว่า นักเรยีนสว่นใหญจ่ะเข้าเรยีนต่อที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในชุมชนเมืองอ าเภอ

สันป่าตอง และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

-  ห้องสมุด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

- ห้องสมุดการศึกษานอกโรงเรียน  ต้ังอยูท่ี่ 4 บ้านทุ่งหลุก ต าบลท่าวังพร้าว 

ที่มา : กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว    

 



กฬีา / นันทนาการ / พักผ่อน  

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวมีสถานที่ส าหรับออกกาลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ดังน้ี    

      - สนามกีฬา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก 

      - สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหลุก 

      - สนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลุก 

      - สนามกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหลุก 

สาธารณสุข  

เขตองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว มีสถานบรกิารดา้นสาธารณสุข ดังนี ้ 

       - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน  

ทุ่งหลุก ต้ังอยู่บริเวณหมู่ที่ ๔ ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในต าบลท่าวังพร้าวทั้งต าบล 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุข จ านวน ๓ คน  โรคที่เจ็บป่วยกันมาก  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง ติด

เชือ้ระบบทางเดนิหายใจ เบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนือ้ โรคระบบทางเดนิอาหาร นอกจากนี้ยัง

มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน    

 สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 5 อันดับโรคของสถานีอนามัยบ้านทุ่งหลุก 

1. โรคความดันโลหิตสูง 

2. โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ 

3. โรคเบาหวาน  

4. โรคระบบกล้ามเนือ้ รวมโครงร่างและเนือ้ยึดเสริม  

5. โรคระบบทางเดนิอาหาร 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

  ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว มีศูนย์อาสาสมัคร

ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต าบล ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวังพร้าว มีสมาชกิ จ านวน ๔๙ คน มี

บทบาทหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพืน้ที่ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ 

รักษาความสงบในเขตพ้ืนที่และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามมาตรฐานหน่วยรักษาความปลอดภัย ควร

ต้ังอยู่ใกล้ชิดชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกและดูแลป้องกันชุมชน สถานีต ารวจ ป้อมต ารวจ ซึ่งทุก

ชุมชนควรต้องมี โดยรัศมีการให้บรกิารสถานีต ารวจ ๑ แห่งมพืีน้ที่รับผิดชอบ ๑๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ ไร่ 

หรือ รัศมีการให้บรกิารคลอบคลุมพ้ืนที่ หรือ ๑๖ – ๔๐ ตารางกิโลเมตรจากศูนย์กลางให้บริการ และ 

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว อยู่ในรัศมีการให้บรกิารของสถานีต ารวจภูธรสันป่าตอง 

 

 

 



ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

(1) การจัดเก็บขยะ 

 โดยทั่วไปสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  เป็นลักษณะของ

ชุมชนพักอาศัย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันยังคงสภาพความเป็นชนบทที่มีสภาพแวดล้อมที่ด ี

อุดมไปด้วยพืชผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  ดังน้ันการเพ่ิมขึ้นของประชากรและแนวโน้มการ

ขยายตัวด้านอุตสาหกรรมสะอาด และกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น ดัง น้ัน ผลกระทบ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะมีความหลากหลายขึ้น แต่ควรมี

ระบบการบรหิารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ไม่กอ่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนและไม่เกิน

ศักยภาพของท้องถิ่นที่จะรองรับได้ 

 (2) การระบายน้ า 

จากสภาพขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว ยังไมม่ีการจัดท าท่อระบายน้ าเสีย 

ของชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือน หรือท่อระบายน้ าเสียในเขตชุมชน        

มีเพียงท่อระบายน้ าฝน  ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากแต่เดิมชุมชนยังเป็นชุมชนดั่งเดิม  จึงปล่อยให้

การระบายน้ าเสียเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ  ดังน้ันน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนจึงถูกปลอ่ยลงในแม่น้ า

ขาน ฝาย และหนองน้ า ล าเหมืองที่ไหลผ่านภายในชุมชน แต่เมื่อสภาพชุมชนเปลี่ยนแปลงไป   

การเตรียมพร้อมในการจัดท าท่อระบายน้ า จึงต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้ทันกับการขยายตัวของชุมชน 

เพ่ือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษของชุมชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต      

ด้านการเมือง -การบริหาร  

(1)โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ี  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบลโดยตรง มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ป ีท าหน้าที่บริหารราชการขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลตามกฎหมาย นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแต่งต้ัง รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลเป็นผูช่้วยเหลอืในการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  2 คน สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯที่มาจาก การ

เลอืกต้ังจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว

ละ 4 ปี ส าหรับข้าราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยแบ่งส่วนการบรหิารออกเป็นสว่นการงานต่าง ๆ ดังนี ้ 

1.  ส านักงานปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. กองการศึกษา 



ข้อมูลอัตราก าลังของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทา่วังพร้าว 

การบรหิารบุคคล 

รายการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

จ านวนบุคลากร 9 9 9 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา - - - - - - - - - - - - 

มัธยมศึกษา/อาชีวะ 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 

ปริญญาตรี 6 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 3 4 - - 1 - - - - - - 

 

ที่มา : งานบุคลากร ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

             

(2)อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 67 และ มาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดนิ และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ 

สิ่งปฎิกูล 

(3) ป้องกันและระงับโรคตดิต่อ 

(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) สง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(6) สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ 

(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(8) บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

(9) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลให้ตาม 

ความจ าเป็นและสมควร 

 

 



 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารสว่นต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต 

องค์การบรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 

(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 

(๖) สง่เสริมให้มอีุตสาหกรรมในครอบครัว 

(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดนิ 

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

(๑๒) การท่องเที่ยว 

(๑๓) การผังเมือง 

 

 (3)การคลังท้องถ่ิน  

องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา

เปรยีบเทียบ ย้อนหลัง 3 ดังนี้  

รายได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

- รายได้ที่องค์การบรหิาร

สว่นต าบลจัดเก็บเอง 

- รายได้ที่ส่วนราชการ

ต่าง ๆ จัดเก็บให ้

- เงินอุดหนุนทั่วไปจาก

รัฐบาล 

532,074.94 

 

13,338,879.84 

 

2,633,075 

394,597.63 

 

13,824,121.61 

 

7,745,555 

418,863.06 

 

14,020,946.30 

 

7,653,591 

รวมทั้งสิ้น 16,504,029.78 21,964,274.24 22,093,400.36 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

ที่มา :กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่วังพร้าว 

 



 (4) บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

กลุ่มอาชีพ 

หมูที่ 4  บ้านทุ่งหลุก 1. กลุ่มจักสาน   2. กลุ่มร้านค้าสหกรณ์แม่บ้าน  3. กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่

หลุก 

หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว 1.กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านท่าวังพร้าว  2.กลุ่มชาวนาบ้านท่าวังพร้าว 3. กลุ่ม

พัฒนาอาชีพบ้านท่าวังพร้าว 

หมู่ที่ 6 บ้านสันควงค า  1. กลุ่มจักสานบ้านสันควงค า  

หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย 1. กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านต้นแหนน้อย –สบวาง 

กลุ่มผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที ่6 หมู่ที่ 7 

โดยให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านออกเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน

ของ ตนเองและประสานงานกับองค์การบรหิารสว่นต าบลเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 

หรือเสนอแนะปัญหา ความตอ้งการของหมู่บ้านไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้จัดท าโครงการ/

กิจกรรมต่าง ๆ สาหรับแก้ไขปัญหาความ เดอืดร้อน      

 (5)ประชากร  

จากการตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรและบ้านจากงานทะเบียนราษฎรพบว่า เขตองค์การบรหิาร

สว่นต าบลท่าวังพร้าว มีจ านวนประชากรดังนี้ 

หมู่บ้าน  

จ านวนประชากร (คน)  รวม

ทั้งหมด  

(คน)  

จ านวน  

ครัวเรอืน  
ชาย  หญิง  

หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งหลุก  181  199  380  156  

หมู่ที่ 5  บ้านท่าวัง

พร้าว  

218  234  452  225  

หมู่ที่ 6  บ้านสันควงค า  176  190  366  138  

หมู่ที่ 7  บ้านต้นแหน

น้อย  

288  305  593  248  

รวม  863  928  1,791  767  

(ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอสันป่าตอง  ณ พฤศจิกายน  2563 )  

 



กระบวนการบริหารงานบุคคล 

ก. ศักยภาพขององค์การบรหิารสว่นต าบล  

(๑) สมาชิกสภา อบต. จ านวน 8 คน 

(๒) จ านวนบุคคลากร พนักงานสว่นต าบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจ านวน 18 คน และสว่น

ราชการ จ านวน ๔  สว่น ดังน ้ี 

ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 9 คน 

1. นางสาวยุพาภรณ์   รักษาคุณ  ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

2. นายสุธางค์    อนันตชัย  หัวหน้าส านักปลัด 

3. นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

4. นายวิทยา  แก้วตา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

5. นางสาวนติยา   ธรรมพิงค์  นิติกรช านาญการ 

6. นางนพมาศ   วงศส์ารภี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

7. นางสาวณัทชพร กรเจริญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

8. นางพรพรรณ ดวงสะเก็ด  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมไชย  แม่บ้าน 

 

ต าแหน่งในกองคลัง   จ านวน 4 คน 

1. นายยงยุทธ  กองจันทร ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 

2. นางสาวปาริชาติ ชัยวงค์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

3. นางปทุม  วิชัยค า   เจ้าหน้าที่พัสดุช านาญงาน 

4. นางสาวชลธิชา หลวงกณัฑ์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  

 

ต าแหน่งในกองช่าง   จ านวน 2 คน 

1. นายพิพัฒน์  แสงรุ่งเรอืง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

2. นายมนตรี  วงศส์ารภี  นายช่างโยธาช านาญงาน 

 

ต าแหน่งในกองการศึกษา  จ านวน  1  คน 

1.  นางเพลนิจิตร ศรีกอก   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

2. นางวิไล  แสงตุ้ย   ครูผู้ดูแลเด็ก 

3. นางสาวพิศมัย   โสดากุล  ครูผู้ช่วย 

 

 



1.2 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Authority) 

ตามที่ไดม้ีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวม แก้ไข

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน     ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่

ส าคัญ ดังน้ี 

 อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บรหิาร  สว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี ้

ก. มาตรา ๖๖ องค์การบรหิารสว่นต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน ดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ข. มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

           (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล  

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคตดิต่อ  

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          (๕) สง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(๖) สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

          (๗) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีอง ท้องถิ่น 

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความ  

จ าเป็นและสมควร 

ค. มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท า กิจการในเขต

องค์การบรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 

 (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  

(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  

(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  

(๖) สง่เสริมให้มอีุตสาหกรรมในครอบครัว  

(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  



(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ  

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล  

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  

(๑๒) การท่องเที่ยว  

(๑๓) การผังเมือง  

อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี ้

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบรหิารสว่นต าบล มีอ านาจและ หน้าที่ในการ

จัดระบบการบรกิารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

(๒) การจัดให้มกีารบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

(๓) การจัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง 

(๕) การสาธารณูปการ  

(๖) การสง่เสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  

(๗) การพาณิชย์ และการสง่เสริมการลงทุน 

   (๘) การสง่เสริมการท่องเที่ยว  

(๙) การจัดการศึกษา  

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ 

(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดี ของท้องถิ่น 

 (๑๒) การปรับปรุงแหลง่ชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

(๑๓) การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 (๑๔) การสง่เสริมกฬีา 

 (๑๕) การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน  

 (๑๖) สง่เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมือง 

 (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  

(๑๙) การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  

(๒๐) การจัดให้มแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  

(๒๒) การจัดให้มแีละควบคุมการฆ่าสัตว์  



(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย การอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณะสถานอื่นๆ (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง  

(๒๖) การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร  

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  

(๒๘) การควบคุมอาคาร  

(๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอ้ย การสง่เสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

การด าเนนิการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว

ให้สอดคลอ้งกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 

แผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบล และนโยบายของผู้บรหิารองค์การบรหิารสว่นต าบล ทั้งนีห้าก

สามารถด าเนินการได้อยา่งครอบคลุมและทั่วถึง ก็จะสามารถแก้ปัญหาขององค์การบรหิารสว่นต าบล

ได้ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็น อย่างดอีีกด้วย 

2.2 โครงสร้างองค์กรและการบรหิารงาน 

 



2.3 สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สภาพดา้นบุคลากร  

 - สภาพดา้นระบบเครอืข่าย  

 - สภาพดา้นระบบสารสนเทศ 

 

2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strength – S) 

โดยใช้  SWOT   ANALYST 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ภายในเพื่อหาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกเพื่อหาโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

1. Structure : ดูโครงสร้างเป็น Hirachy/Flat/Metrix/Network  ดูผังองค์กร, การมอบหมาย, 

การ แบ่งงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การ 

2. System : ดูระบบซึ่งเป็นระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน เช่นระบบเงินบัญชี ขั้นตอนการประสานงาน 

ข้อมูลสารสนเทศ ระบบประเมินผล 

3. Strategy : ดูกลยุทธ์ทุก ๆ ดา้นที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบและการพัฒนาองค์การบรหิาร

สว่นต าบล 

 

 

วิเคราะห์สถานการณ์ภายในใช้
แบบจ าลอง Mckinsey’s 7 S+s 

Strategy 

กลยุทธ ์
Structure 

โครงสร้าง 

System 

ระบบ 
Staff 

บุคลากร 

Shared Value 

อุดมการณ์ 
Skill 

ทักษะ 

Style 

แนวทางการบริหาร 

Specific Tools 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

รู้เรา 

ด้านระบบงาน 



 

 

1. Style : สไตลข์องคนเช่น ดุดัน , ตรงไป, ตรงมา, ประนีประนอม การสะท้อนวัฒนธรรม 

(ค่านยิม/ความเช่ือ) 

2. Skill : ทักษะคนในองค์การมีความช านาญด้านไหนอะไรเป็นความสามารถที่โดนเดน่ของคน

ในองค์กร (Core Competency) 

3. Staff : บุคลากรมีความรูค้วามสามารถแค่ไหน/การจัดคนท างานเหมาะสมกับงานเพียงใด 

(Put the right man on the right job) 

4. Share Value : อุดมการณ์/ค่านยิมร่วมกันที่ถูกก าหนดขึน้โดยคนในองค์กรเพ่ือสร้างความ

สามัคคีมุง่สู่เป้าหมายเดยีวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

               โอกาส                      อุปสรรค 

 

 

1.Social : ด้านสังคม  -ดูโครงสร้างประชาคม การขยายตัวชุมชน การเติบโตของ    

กลุ่มจังหวัด 

-ความแตกต่างทางวัฒนธรรมตะวันตก ตะวันออก  

-การมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดนโยบาย การวางแผน 

 - คุณภาพชีวิต การศึกษา การด าเนนิชีวิต ฯลฯ 

 

ด้านคน 

วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกใช้ 

SPELT-En 

รู้เขา 

Social 

สังคม 

Environment 

ส่ิงแวดล้อม 
Politics 

การเมือง 

Economics 

เศรษฐกิจ 

Legal 

กฎหมาย 

Technology 

เทคโนโลยี 

องค์กร 



2. Politics : ด้านการเมือง 

    - ระบบราชการ รัฐธรรมนูญ การปฏิรูปการเมือง 

    - อ านาจการบริหาร การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

    - การบรหิารจัดการ 

3. Economic : ด้านเศรษฐกจิ 

    -การรวมกลุ่มอาชพี 

    - การหาตลาดรองรับ การขยายแนวการค้า 

    - การวางดอกเบีย้  นโยบายรัฐบาล 

4. Legal : ด้านกฎหมาย 

    - ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง    

5. Technology : ด้านเทคโนโลยี 

    - ดา้นการขนสง่โดยระบบที่ทันสมัย 

    - เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

    - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. Environment : ด้านสิ่งแวดล้อม  

    - ดา้นสุขอนามัย 

    - สภาพแวดล้อมภัยธรรมชาติ 

                ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

1.Social : ด้านสังคม 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.กลุ่มประชาชน ประชาชนโดยภาพรวมท าการเกษตร 

ส่งผลใหส้ามารถขยายแนวคิดการ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหส้อดคล้องกับวิถีการ

ด าเนินชีวิต 

ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมในชุมชนในการวางแผน 

2.คุณภาพชีวิต ประชาชนมีจ านวนน้อยง่ายต่อการ

พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ัวถึง 

อัตราการตายมีมากกวา่อัตราการ

เกิด 

ท าใหม้ีผู้สูงอายุในพืน้ท่ีมาก 

3.การศกึษา  ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณใหไ้ด้

เพียงพอเนื่องจากมีงบประมาณน้อย

และมีข้อจ ากัดในการอุดหนุน

งบประมาณใหก้ับโรงเรียนในเขต

พืน้ท่ี 



2. Politics : ด้านการเมือง 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 

 

ทิศทางนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน 

ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

2.นโยบายการศกึษาของรัฐบาล เด็ก นักเรียนได้รับการศกึษาอย่าง

ท่ัวถึงเนื่องจากมีนโยบายเรียนฟรี 

จ านวนเด็กนักเรียนมีนอ้ย  และเด็ก

นักเรียนส่วนใหญจ่ะอยู่นอกพืน้ท่ี 

ยากต่อการจัดสรรงบประมาณใน

การพัฒนา 

3. Economic : ด้านเศรษฐกจิ 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีถนนสายหลักตัดผ่านเชื่อมโยง

โครงข่ายระหว่างพืน้ท่ีจ.เชียงใหม-่

จังหวัดล าพูน มีโอกาสการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

 

2.กลุ่มอาชีพ นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสู่การพัฒนา

ท่ีย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง 

กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและไม่มี

ตลาดรองรับ 

3.สภาวะทางเศรษฐกิจ 

 

 น้ ามันราคาสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องส่งผล

ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. Legal : ด้านกฎหมาย 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกฎหมายบางฉบับจ ากัด

อ านาจหนา้ท่ี ท าใหเ้ป็นอุปสรรคใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

5. Technology : ด้านเทคโนโลยี 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสง่ผลให้ 

อบต.น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการได้ 

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์

เทคโนโลยี 

มีนอ้ยไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น มิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านท่ี 

หลากหลายส่งผลใหส้ามารถใหใ้ช ้

เป็นแหลง่เรียนรู/้เป็นครูใหค้วามรู้ /

เป็นแบบอย่าง การเรียนรู้ การ

ด ารงชีวิตท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 

 

 

 



6. Environment : ด้านสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค(Threats) 

1.สุขอนามัย  ประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นโรคติดตอ่

มากขึ้นแตยั่งขาดการป้องกันและ

ขาดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและ

ป้องกันโรคติดตอ่ต่าง ๆ 

2.สภาพแวดล้อมภัยธรรมชาต ิ  เป็นพืน้ท่ีลุม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

เกิดน้ าท่วมทุกป ีเนื่องจากการกัด

เซาะตลิ่ง ของแม่น้ าปิง และ แม่น้ า

ขาน 

  

                ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1.Structure : โครงสร้าง 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ชุมชน 

 

2.ชุมชน  ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี  

ร่วมมือและประสานงานกันในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 

2.พืน้ท่ี พืน้ท่ีอยู่ใกล้แหลง่น้ าคือแม่น้ าปิงและ

แม่น้ าขานเหมาะกับการท า

เกษตรกรรม 

เป็นพืน้ท่ีลุม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

 

2.System : ระบบ 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.งบประมาณ  งบประมาณมีนอ้ยไม่เพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณะใหค้รบทุกด้าน 

2.หนว่ยงาน/องค์กร  ขาดความร่วมมือจากส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

3.เทคโนโลยี  วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการ

สื่อสารและการประชาสัมพันธม์ีไม่

เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน 

 

 

 

 



3.Style : สไตล์ 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศนแ์ละมีนโยบายให้

ความส าคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วัฒนธรรม  

 

 

 

4.Staff : บุคลากร 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.บุคลากร บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู้ความสามารถ เหมาะสมมี

สมรรถนะสอดคล้องกับภาระงานท่ี

รับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

ขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน

เนื่องจากส่วนใหญท่ างานนอกพืน้ท่ี

และมีผู้สูงอายุจ านวนมาก 

 

7.Share Value : ค่านยิมร่วม 

ประเด็นการวเิคราะห์ ประเด็นท่ีจุดแข็ง (Strengths)  ประเด็นท่ีจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.การศกึษา  ค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียน

โรงเรียนนอกพืน้ท่ี   

      

  

             จุดแข็ง  (Strangths) S                       จุดอ่อน   (Weakness) W 

1.ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศนแ์ละมีนโยบายใหค้วามส าคัญในเรื่อง

คุณภาพชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วัฒนธรรม  

2.ชุมชน  ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี  ร่วมมือและ

ประสานงานกันในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.พืน้ท่ีอยู่ใกล้แหลง่น้ าคือแม่น้ าปิงและแม่น้ าขาน 

เหมาะกับการท าเกษตรกรรม 

4.บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ความสามารถ เหมาะสมมีสมรรถนะสอดคล้อง

กับภาระงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

1.ขาดแคลนประชากรวัยแรงงานเนื่องจากส่วนใหญ่ท างาน

นอกพืน้ท่ีและมีผู้สูงอายุจ านวนมาก 

2.งบประมาณมีนอ้ยไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ

สาธารณะใหค้รบทุกด้าน  

3.ขาดความร่วมมือจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

จริงจัง 

4.เป็นพืน้ท่ีลุม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

5.ค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนอกพืน้ท่ี   

6.วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธม์ีไมเ่พียงพอต่อการปฎิบัติงาน 



โอกาส (Opportunity)  O อุปสรรค (Treat)   T 

1. นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอพียง 

2. มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 

3.มีถนนสายหลักตัดผ่านเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่าง

พืน้ท่ีมีโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

4.มีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

 

1.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า 

2. ทิศทางนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน 

3. การผันผวนของราคาน้ ามัน  

4. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

5. กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและไม่มีตลาดรองรับ 

6. อัตราการตายมีมากกวา่อัตราการเกิด 

4.ระเบียบกฎหมายบางฉบับจ ากัดอ านาจหน้าท่ี ท าใหเ้ป็น

อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 

S+O             เร่งรุกบุกเร็ว   (มีจุดแข็ง+โอกาสให้รบีหากลยุทธ์สร้างสิ่งใหม่ ๆ) 

W+O                ตั้งรับปรับตัว  (จุดอ่อน+โอกาสให้หากลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนโดยใช้จุดอ่อนที่มี

อยู่นั้น) 

S+T     รั้งรอขอจังหวะ  (จุดแข็ง+อุปสรรคให้ขจัดอุปสรรคโดยใช้จุดแข็ง โดยรอ

โอกาสและรอจังหวะที่จะด าเนนิการ) 

W+T     เลิกราหาแผนใหม ่ (จุดอ่อน+อุปสรรค ให้เปลี่ยนวิธีการและหากลยุทธ์ใหม่

ขึ้นมาแทน) 

ส่วนที่ 3 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.1 นโยบายด้านการบรหิาร 

 1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 

         2. มีการก าหนดแผลกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ

ทิศทางที่ วางไว้ 

3. มีการจัดท าแผนปฏิบัตงิานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 

  4. มีการบรหิารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสทิธิภาพให้มี

ความ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกองเพ่ือรับทราบปัญหา/

อุปสรรคและ ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 

3.2 นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

 1. การบรหิารก าลังคนให้สอดคลอ้งกับความจ าเป็นตามพันธ์กิจ  

2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน  

3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน  

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการบรหิารก าลังคน 



3.3 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการองค์ความรู ้

 1. สร้างความรูแ้ละความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ

ความรู ้

 2. สง่เสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอือ้ต่อการแบ่งปันและถา่ยทอดความรู้

ระหว่าง บุคลากรอย่างต่อเน่ือง  

3. สง่เสริมให้มกีารพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 

ของ องค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

3.4 นโยบายด้านภาระงาน  

1. มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน  

2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน  

3. บุคลากรมีการพัฒนาศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน

จะต้องมี การประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนนิงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค

และปรับปรุงภาระ งานประจ าทุกเดอืน 

3.5 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  

1. ให้ทุกงานในกองใช้ขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์งานจากแหลง่ข้อมูลเดยีวกัน  

2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานน้ันๆ และหาแนวทางใน

การ เช่ือมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน  

3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

3.6 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบรหิาร  

1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ขอ้เสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า  

2. ทุกงานมกีารประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัตงิานร่วมกัน 

 3. สนับสนุนและสง่เสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

4. สง่เสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสทิธิภาพ  

5. สง่เสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรูใ้นกระบวนการท างาน เพ่ือบุคลากร

พัฒนาทักษา และความช านาญในการปฏิบัตงิานให้บรรลุผลตามพันธ์กิจขององค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง 

 

 

 



3.7 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. มีการสนับสนุนสง่เสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการปฏิบัตงิาน

อย่าง ต่อเน่ืองดว้ยการสง่บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

บุคลากร  

2. สนับสนุนให้บุคลากรไดรั้บการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้  

3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดา้นทักษะวิชาการและการรอบรูแ้ละน าผล

มาเป็น แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

3.8 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  

1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดนิและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตงิานประจ าปี  

2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จา่ยงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได้

ประจ าเดอืน เวียนให้บุคลากรได้ทราบทุกเดอืน  

3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารจัดการเพ่ือให้การด าเนนิงานเป็นไประบบการบรหิาร

และ จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 

4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดว้ยความโปร่งใส 

3.9 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ของท้องถิ่น  

2. จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานดา้นท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

3. ด าเนนิการให้ผู้บรหิารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่

น าไปสู่ การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสานประเพณแีละวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


