
 
  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
เรื่อง นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

.................................................... 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔6 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency 
Assessmant : ITA ) ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้
มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็น
ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป็นมิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ และพันธกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒5วรรคท้าย 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จึงประกาศนโยบาย และกลยุทธ์การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่   8   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
        (ลงชื่อ) 

( นายสาคร    จิตชู ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วัตถุประสงค์ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
---------------------------------------- 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง มีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 

2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

3. เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต. จ.แพร่) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสม หรือไม ่

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

5. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประขาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

6. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

7. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการติดตาม ตรวจสอบการท างานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
อย่างถูกต้องในงานแต่ละด้าน 

8. เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการ และรายได้ของท้องถิ่น 
9. เพ่ือจัดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการปรับปรุงระบบราชการ โดย

ก าหนดอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจต่าง ๆ ที่รัฐก าลังจะโอนถ่ายกิจกรรมสาธารณะให้แก่ท้องถิ่น 
10. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสตรวจสอบ

ได้ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกข้ันตอน 
 

 
        (ลงชื่อ) 

( นายสาคร    จิตชู ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

 
 
 



 
 

นโยบาย และกลยุทธ์ 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
      อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 

 



 

ค าน า 
 

ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) อย่างต่อเนื่อง ท าให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องมีการปรับตัวในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ระบบราชการไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่เพียงรู้ลึก
ในงานดา้นใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาสังคม และการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ในการ
แข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับภาวะแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ขึ้น เพ่ือสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล  และการ
บริการประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึง
ภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
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นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
------------------------------------------ 

 

1. ความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  เขตการปกครอง ๑3 หมู่บ้าน และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้
ประกาศแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดแพร่ (ก.อบตจังหวัดแพร่) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 จึงก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ โดยได้จัดท าโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ ประกาศก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ โดยได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนในกรอบที่ก าหนด ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 6 ส่วนราชการ (6 กอง) ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

1.1. ข้อมูลด้านโครงสร้าง และอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ  เป็น  6  ส่วนราชการ ดังนี้ 
  ( 1 )  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพ งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งาน
วิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแล 
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวหาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับ
มอบหมาย   
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ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งแล้ว  จ านวน  5  อัตรา ว่าง 1  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  

จ านวน  -  อัตรา  พนักงานจ้าง  จ านวน  1  อัตรา ว่าง  1  อัตรา  แบ่งงานภายในเป็น  9  งาน  คือ 
 -  งานบริหารงานทัว่ไป   - . งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 

-  งานการเจ้าหน้าที่   - . งานนิติการ 
-  งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย -   งานสวัสดิการสังคม 
-  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  -  งานส่งเสริมการเกษตร 
-  งานอ่ืนๆ ที่ยังมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด 
 

  ( 2 )  กองคลัง  
มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ

การพัฒนารายได้ งานสรุปผล สติติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท า หรือช่วยจัดท างบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจ่ายต่างๆ  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือน และประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สติติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การ
พัสดุ และทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบล  ที่บรรจุแต่งตั้ง  จ านวน  5  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  -  
อัตรา  พนักงานจ้าง  จ านวน  3  อัตรา  แบ่งงานภายในเป็น  8  งาน  คือ 

-  งานบริหารงานคลัง   -  งานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ 
-  งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน -  งานการเงิน และบัญชี 
-  งานพัสดุ และทรัพย์สิน   -  งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์ 
-  งานบริหารงานทั่วไป           
-  งานอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย  
 

( 3 )  กองช่าง   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา 

งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง และ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบยีบกฎหมาย งานตรวจการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
การประปางานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกลงานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกัน 
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และบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเหลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งจ านวน  3  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  -  อัตรา  
พนักงานจ้าง  จ านวน  2  อัตรา  แบ่งงานภายในเป็น  6  งาน  คือ 

-  งานแบบแผน และก่อสร้าง  -  งานผังเมือง 
-  งานสาธารณูปโภค   -  งานส ารวจ และออกแบบ 
-  งานบริหารงานทั่วไป       
-  งานอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 

 
( 4 )  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้าน

สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชนมัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัช
กรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ 
งานการแพทย์ฉุกเฉินงานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งาน
บริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งาน
มาตรฐาน และคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย 
งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพ และอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งาน
ทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริกา และพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัคร
สาธารณสุข งานป้องกัน และบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนด
มาตรการ และแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง และ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท า และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์ และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผน
ด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
อากาศ ของเสีย และสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้ง จ านวน  2  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  -  อัตรา  
พนักงานจ้าง  จ านวน  -   อัตรา แบ่งงานภายในเป็น  9 งาน  คือ 

-  งานบริหารงานสาธารณสุข    -   งานบริการสาธารณสุข 
-  งานส่งเสริมสุขภาพ   -  งานป้องกัน และควบคุมโรค 
-  งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม   -  งานจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
-  งานรักษาความสะอาด   -  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานอ่ืนๆ  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 
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( 5 )  กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน

ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เซ่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการ
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึก และส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งาน
พิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนา
สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีชองท้องถิ่น งานการกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียัง
ไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่
ได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้ง จ านวน  2 อัตรา  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  -  อัตรา   
พนักงานจ้าง  จ านวน  1   อัตรา  ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ประกอบด้วย
ครู จ านวน  4 อัตรา พนักงานจ้าง จ านวน 3  อัตรา ( ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( มีคุณวุฒิ )  จ านวน  1  อัตรา  ผู้ดูแล
เด็ก ( มีทักษะ ) จ านวน  2  อัตรา )  แบ่งงานภายในเป็น  7  งาน  คือ 

-  งานบริหารการศึกษา    -  งานแผนงาน และโครงการ 
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  -  งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน 
-  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  -  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือเป็นภารกิจ ถ่ายโอนตามกฎหมาย 
 

( 6 )  หน่วยตรวจสอบภายใน   
มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบ

ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ
เก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและ
ทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ ติดตาม และ
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ
ตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุแต่งตั้งแล้ว  จ านวน  0  อัตรา ว่าง 1  อัตรา  ลูกจ้างประจ า  
จ านวน  -  อัตรา  พนักงานจ้าง  จ านวน  -  อัตรา  
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   1.2  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี้ 
  มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
  มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น

และสมควร 
 

  มาตรา  68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและที่บ ารุงประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมการเกษตร และกิจกรรมสหกรณ ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 
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ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รณรงค์ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคน

พิการ โดยทั่วถึง 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7. งานส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
8. ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
9. ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
10. ด้านน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง 
11. งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ 
12. งานเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดต่อ และสัตว์น าโรค 
13. งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
14. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และเร่งรัดรายได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
15. สร้างความสมานฉันท์  สามัคคีปรองดองระดับต าบล 
16. งานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) 

 

ภารกิจรอง 
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. งานฝึกอบรม และแนะแนวอาชีพ กลุ่มอาชีพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. การส่งเสริมการเกษตร  การประกอบอาชีพทางการเกษตร และการลดต้นทุนทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
5. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา 
6. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อลดปัญหาด้านครอบครัว 
7. งานช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ประสบภัย 
8. งานบริการ และฟ้ืนฟูสถานศึกษา 

 
 

2. วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง คือ “หัวเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองสอง แหล่งของ
เกษตรกรรม เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา ชาวประชาเป็นสุข” 
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3. พันธกิจ 
1. พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

สามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม และพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดบริการ

สาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคนให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน 

ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประกอบอาชีพ และความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตเพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย 

8. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 

4. การวิเคราะห์สถานภาพ และสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. พนักงานมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2. พนักงานมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  
4. มีประสบการณ์ในการท างานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล  
5. พนักงานเป็นคนในชุมชน ท างานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
6. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในส านักงาน 
 
  จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่าจ านวน

บุคลากร 
3. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัต ิ
4. พนักงานได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท า

ให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามก าหนดเวลา 
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4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  โอกาส (Opportunities : O) 

1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานมีก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
6. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 

 
  อุปสรรค (Threats : T) 

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
6. มีการโอนย้ายของข้าราชการ ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ 

 
5. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญ และมีคุณค่ายิ่งใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ 
และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล  ให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก าลังใจดี 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

5.1  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน และอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ 

วางแผน สนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ
บริหารอัตราก าลังให้หมาสมกับภารกิจขององค์กร และเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการ
ก าหนดสมรรถนะ และลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

 

กลยุทธ์ 
๑. ทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์

พันธกิจ 
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๒. จัดท าสมรรณนะ และน าสมรรณะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการสรร
หา การเลื่อนขั้น และปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารผลตอบแทน 

๓. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

 

5.2  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์การ  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 

กลยุทธ์ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี 
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตาม

สายอาชีพ และต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศ

ตนเพื่อองค์กร 
๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน

ความรู้ และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 

5.3  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศต้านการบริหารจัดการบุคลากร 
๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ

การใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
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5.4   ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล และการจัดสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ 

เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุก และความพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน  และ
สมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็น และเหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 

 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็นธรรม เป็นที่

ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
 

6. แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนต าเนินงานเป็นรายปี 
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 

กลยุทธ์ที่  1 การก าหนดโครงสร้างองค์กร 
 

แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่  1  
ก าหนดโครงสร้างอัตราก าลัง และ 

ปรับ Job Description ให้สอดรบั 

กับภารกิจหน้าท่ีขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหัวเมือง 
  

 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองทั้งหมด 

 

 

มีประกาศใช้โครงสรา้งแผนอัตราก าลัง
ใหม่ท่ีไดผ้่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

 
 

   
- 
 

 

งานการ 

เจ้าหน้าท่ี 

 

 
กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่  2  
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองทั้งหมด 

 

 

มีการออกประกาศระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว 

 
 

   
- 
 

 

งานการ 

เจ้าหน้าท่ี/ 

งานกฎหมาย 
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กลยุทธ์ที่  3  พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะในการท างาน 
 

แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่  3   

การส่งเสริมใหเ้กิดความเข้าใจองคก์ร และระบบราชการที่เกี่ยวข้อง  

3.1 จดักิจกรรมปฐมนเิทศผู้ปฏิบตัิ 
งานท่ีรับเข้าท างานใหม ่

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองทั้งหมด 

 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าท างานใหม่ทุกคนต้อง
ผ่านการปฐมนิเทศ/อบรม จ านวน 1 
ครั้ง 

เดือนละ 1 – 2  ครั้ง กรณีที่มีผูป้ฏิบัติงานเข้าท างานใหม ่ - 
 

งานการ 

เจ้าหน้าท่ี 

 

32 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนากลยุทธ์สร้างองค์กรสู่
ความส าเร็จ 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองทั้งหมด 

 

จ านวน 1 ครั้ง 1 ครั้ง - 

 

1 ครั้ง - 

 

100,000 
 

งานการ 

เจ้าหน้าท่ี 

 

กิจกรรมที่  4   

การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์/เสริมสร้างสมรรถนะในการท างาน 

4.1 กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะพื้นฐานในการท างาน การ
พัฒนาดจิิตัลคอนเทนส/์ระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม/่การบริหาร 
จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ/การ 
ยกระดับองค์กรสูไ่ทยแลนด์๔.0 /
การพัฒนาบุคลากรสูยุ่คดิจติัล/การ
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค/์การศึกษาดู
งานจากหน่วยงานภายใน 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองทั้งหมด 

 

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อป ี ความต้องการ/เหมาะสมในช่วงระหว่างปี 100,000 งานการ 

เจ้าหน้าท่ี 
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กลยุทธ์ที่  3  พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะในการท างาน (ต่อ) 
 

แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4.2 กิจกรรม/ฝึกอบรม/ซักซ้อม 
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง/รับทราบทิศทาง
นโยบายการท างานของรัฐบาลใน 
ดา้นต่างๆ การควบคุมภายใน ความ 

เสี่ยง ฯลฯ 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองทั้งหมด 

 

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อป ี
 

   100,000 
 

งานการ 

เจ้าหน้าท่ี 

 

4.3 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรตาม
ความต้องการเฉพาะด้าน 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองทั้งหมด 

 

อย่างน้อย 1 หลักสตูร ความต้องการ/เหมาะสมในช่วงระหว่างปี 100,000 
 

งานการ 

เจ้าหน้าท่ี 

 

กิจกรรมที่  5   
การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตัิงาน ระดับสูง / ผู้บริหาร (Management Competency) 

๕.1 อบรมหลักสูตรเสริมสรา้ง
สมรรถนะส าหรับผู้บรหิาร เช่น แผน
กลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร/
ทักษะในการสอนงาน มีความเป็น 
ผู้น า/การบริหารทรัพยากรบุคคล
ฯลฯ 

หัวหน้า/ผู้อ านวยการกอง สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เมืองทั้งหมด 

 

 
 

   200,000 
 

งานการ 

เจ้าหน้าท่ี 

 

- 
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กลยุทธ์ที่  4  สร้างความผาสุก และความผูกพันในองค์กร 
 

แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่  6  
สร้างทัศนคติทีด่ีในการท างานด้วย
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจรติ 
และมีคณุธรรม จริยธรรมในการ
ท างาน มีความสามคัคี ร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เปา้หมาย 

 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองทั้งหมด 

 

 

จ านวน 1 ครั้งต่อป ี

 

- 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

- 

 

 
- 
 

 

งานการ 

เจ้าหน้าท่ี 
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ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระตับ และสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามแผนการด าเนินการที่ก าหนดไว้ 
2. บุคลากรเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ตลอดจนความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือให้เกิดทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. มีการปรับปรุงแผน การก ากับติดตาม และประเมินผลแผนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่วนงานต่างๆ รายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ และจะได้น าผลการประเมินมา
พัฒนา และปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
 
ตัวข้ีวัด/เป้าหมายการด าเนินงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ทั้งในส่วนของหลักสูตรพ้ืนฐาน หรือ
หลักสูตรเฉพาะทาง ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง 

2. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างทัศนคติทีดี่ในการท างานด้วยความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน มีความสามัคคีร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย การ
ท างานเป็นทีม และ/หรือได้เพ่ิมเติมความรู้ในด้านการบริการจัดการ อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และบทบาทการกิจใหม่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ได้รับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการท างานเป็นทีม และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทัศนคติที่ดีใน
การท างาน เห็นความส าคัญของการท างานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. ผู้ปฏิบัติงานระดับบริหารได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และเพ่ิมพูนทักษะความเป็นผู้น าการบริหาร การวาง
กลยุทธ์การท างาน มีความสามารถการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ เพ่ือให้มีทักษะที่เหมาะสมต่อการก้าวสู่
ระดับบริหาร และเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม และจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 

    ลงชื่อ 
           ( นายสาคร   จิตชู ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

 
 


