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องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวดัเชยีงใหม่ 

 



ค าน า 

 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบรหิาร        

ส่วนต าบลท่าวังพร้าว   พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ

ด าเนนิงานดา้นบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว ให้มีความสอดคลอ้งกับแผน

ยุทธศาสตร์ต่อไป  
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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 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบลโดยตรง มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี 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 ดังนี้  

1.  ส านักงานปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. กองการศึกษา 

 

 



อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต 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 



ส่วนที่ 3 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 

ส่วนที่ 4 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  คนงานทั่วไป 

ต าแหน่งในกองคลัง   จ านวน 4 คน 

1. นายยงยุทธ  กองจันทร ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 

2. นางสาวปาริชาติ ชัยวงค์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

3. นางปทุม  วิชัยค า   เจ้าหน้าที่พัสดุช านาญงาน 

4. นางสาวชลธิชา หลวงกนั  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 

 

ส่วนที่ 5 โครงสร้างองค์กรและการบรหิารงาน 

 
 

ส่วนที่ 6 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

6.1นโยบายด้านการบรหิาร 

 1. กระจายอ านาจไปสูผู่้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 

         2. มีการก าหนดแผลกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ

ทิศทางที่ วางไว้ 

3. มีการจัดท าแผนปฏิบัตงิานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 



  4. มีการบรหิารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสทิธิภาพให้มี

ความ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกองเพ่ือรับทราบปัญหา/

อุปสรรคและ ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 

6.2นโยบายด้านอัตราก าลังและการบรหิารอัตราก าลัง 

 1. การบรหิารก าลังคนให้สอดคลอ้งกับความจ าเป็นตามพันธ์กิจ  

2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน  

3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน  

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการบรหิารก าลังคน 

6.3นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการองค์ความรู ้

 1. สร้างความรูแ้ละความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ

ความรู ้

 2. สง่เสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอือ้ต่อการแบ่งปันและถา่ยทอดความรู้

ระหว่าง บุคลากรอย่างต่อเน่ือง  

3. สง่เสริมให้มกีารพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 

ของ องค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

6.4นโยบายด้านภาระงาน  

1. มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน  

2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน  

3. บุคลากรมีการพัฒนาศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน

จะต้องมี การประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนนิงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค

และปรับปรุงภาระ งานประจ าทุกเดอืน 

6.5นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  

1. ให้ทุกงานในกองใช้ขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์งานจากแหลง่ข้อมูลเดยีวกัน  

2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานน้ันๆ และหาแนวทางใน

การ เช่ือมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน  

3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

6.6นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบรหิาร  

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 

6.7นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. มีการสนับสนุนสง่เสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการปฏิบัตงิาน

อย่าง ต่อเน่ืองดว้ยการสง่บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

บุคลากร  

2. สนับสนุนให้บุคลากรไดรั้บการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้  

3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดา้นทักษะวิชาการและการรอบรูแ้ละน าผล

มาเป็น แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

6.8นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  

1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดนิและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตงิานประจ าปี  

2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จา่ยงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได้

ประจ าเดอืน เวียนให้บุคลากรได้ทราบทุกเดอืน  

3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารจัดการเพ่ือให้การด าเนนิงานเป็นไประบบการบรหิาร

และ จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 

4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดว้ยความโปร่งใส 

6.9นโยบายด้านการท 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 

 

 

 

 

 


