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สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐานและขอมูลบคุลากร 

1. ขอมูลพื้นฐาน 

1.1 สภาพท่ัวไป 

 1) ที่ตั้ง   เลขที่ 9  หมู 1  ตําบลสนัทรายนอย  อําเภอสันทราย  จงัหวัดเชยีงใหม   

 2) อาณาเขต    

             มีอาณาเขตติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและอําเภอขางเคียง  ดังนี ้

            - ทิศเหนือ           ติดตอกบั เทศบาลเมืองแมโจ และเทศบาลตําบลปาไผ  

            - ทิศใต              ติดตอกบั  เทศบาลตําบลสนัพระเนตรและเทศบาลตําบลหนองปาครั่ง 

                                                  (เขตอําเภอเมอืงเชยีงใหม) 

            - ทิศตะวันออก     ติดตอกับ  เทศบาลตําบลเมืองเลน็ และเทศบาลตําบลสันนาเม็ง 

            - ทิศตะวันตก       ติดตอกับ  เทศบาลตําบลหนองจอม และเทศบาลตําบลฟาฮาม   

                                                  (เขตอําเภอเมอืงเชยีงใหม) 

 3) จํานวนหมูบาน 

 เทศบาลตําบลสนัทรายหลวง   มีเขตพื้นที่ความรับผดิชอบจํานวน 36 ตารางกิโลเมตร  

ครอบคลุมพื้นที ่ 4  ตําบล    มีจํานวนหมูบาน  21  หมูบาน   ดังนี ้

  1. ตําบลสันทรายหลวง  หมูที่ 1  บานทุงยาว 

      หมูที่ 2  บานปาลาน 

      หมูที่ 3  บานขาวแทน 

      หมูที่ 4  บานสันทรายหลวง 

      หมูที่ 5  บานทอ 

      หมูที่ 6  บานสนัปาสกั 

      หมูที่ 7  บานตนซาง 

      หมูที่ 8  บานปนดก 

      หมูที่ 9  บานสันทรายกอม 

  2. ตําบลปาไผ   หมูที่ 4  บานปาเหมือด 

  3. ตําบลสนัทรายนอย  หมูที่ 1  บานแมยอยเหนือ 

      หมูที่ 2  บานแมยอยใต 

      หมูที่ 3  บานสันทรายมูล 

      หมูที่ 4  บานสันคะยอม 

      หมูที่ 5  บานโจ 
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      หมูที่ 6  บานสนัทรายทอง 

      หมูที่ 7  บานสันคะยอมใต 

      หมูที่ 8  บานเดนสันคะยอม 

      หมูที่ 9  บานสันทรายนอย 

      หมูที่ 10 บานสนัทรายเงนิ 

  4. ตําบลสนัพระเนตร  หมูที่ 2  บานแมคาว 

 4) การประกอบอาชพี 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รองลงมาไดแก

คาขาย และทํานา 

1.2 ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1) เสนทางคมนาคม 

 เทศบาลตําบลสันทรายหลวง มีอาณาเขตติดตอกับตัวอําเภอเมืองเชียงใหม  สามารถเดิน

ทางเขาสูตัวอําเภอเมืองเชียงใหมและอําเภอใกลเคียงอยางสะดวกและรวดเร็ว  เนื่องจากพื้นที่สวนใหญ

เปนที่ราบลุมซ่ึงลาดชันจากแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ลงไปทางตะวันตกเฉียงใต  และมีระบบโครงขาย

ถนนทั้งในสวนถนนสายเชียงใหม – ดอยสะเก็ด  ถนนสายสันทราย (สายเดิม) ถนนวงแหวนรอบกลาง

และถนนวงแหวนรอบนอกซึ่งผานในเขตเทศบาล 

 2) ระบบประปา 

 เทศบาลตําบลสันทรายหลวง มีประปาหมูบานจํานวน 21 หมูบาน ใหบริการประชาชนใน

หมูบานทั้ง 21 หมูบาน และในหลายหมูบานยังมีการใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาคอีกดวย 

 3) ระบบไฟฟา 

 เทศบาลตําบลสันทรายหลวง มีไฟฟาทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชากรมีไฟฟาใชโดยทั่วไปทั้งตําบล 

1.3 ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 1) แหลงน้ําธรรมชาติ 

  (1) ลําน้ําโจ 

  (2) ลําน้ําแมคาว 

 2) ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

  การพาณิชยกรรม 

  เทศบาลตําบลสันทรายหลวง มีการประกอบกิจการพาณิชย จํานวน 416  แหง  ดังนี้ 

  (1) รานคา/สถานประกอบการ   จํานวน    196  แหง 

  (2) ราน/แผงขายอาหาร    จํานวน      43  แหง 

  (3) สถานีบริการ/สถานที่จัดเก็บน้ํามัน  จํานวน      12  แหง 

  (4) สํานักงาน     จํานวน        3  แหง 
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  (5) หอพัก/หองเชา    จํานวน   157  แหง 

  (6) สถานประกอบการเกี่ยวกับงานบริการ จํานวน       5  แหง 

1.4 ขอมูลพื้นฐานดานสังคม    

 1) จํานวนประชากร 

   จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 14,937 ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด 28,039 คน   

ตําบล หมูที ่ ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรอืน ชาย หญิง 

ปาไผ 4 ปาเหมือด  612 ครัวเรือน 525   คน 643  คน 

สันทรายหลวง 1 บานทุงยาว  246 ครัวเรือน 249   คน 283  คน 

 2 บานปาลาน  379 ครัวเรือน 416   คน 450  คน 

 3 บานขาวแทน 260 ครัวเรือน 291   คน 324  คน 

 4 บ า น สั น ท ร า ย

หลวง 

886 ครัวเรือน 816   คน 996  คน 

 5 บานทอ 543 ครัวเรือน 469   คน 513  คน 

 6 บานสันปาสัก 278 ครัวเรือน 313   คน 366  คน 

 7 บานตนซาง 356 ครัวเรือน 314   คน 399  คน 

 8 บานปนดก 171 ครัวเรือน 208   คน 236  คน 

 9 บานสันทรายกอม 372 ครัวเรือน 364   คน 411  คน 

สันพระเนตร 2 บานแมคาว 629 ครัวเรือน 528  คน 602  คน 

สันทรายนอย 1 บานแมยอยเหนือ 819 ครัวเรือน 740  คน 854  คน 

 2 บานแมยอยใต 830 ครัวเรือน 782  คน 947  คน 

 3 บานสันทรายมูล 1,847 ครัวเรือน 1,443  คน 1,817  คน 

 4 บานสันคะยอม 902 ครัวเรือน 761  คน 946  คน 

 5 บานโจ 2,159 ครัวเรือน 1,522  คน 1,854  คน 

 6 บานสันทรายทอง 1,204 ครัวเรือน 911  คน 1,045  คน 

 7 บานสันคะยอมใต 666 ครัวเรือน 659  คน 809  คน 

 8 บ า น เ ด น สั น ค ะ

ยอม 

905 ครัวเรือน 678  คน 915  คน 

 9 บานสันทรายนอย 357 ครัวเรือน 355  คน 402  คน 

 10 บานสันทรายเงิน 516 ครัวเรือน 398  คน 481  คน 

 

 

 

 

        ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลสันทรายหลวง ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2563 
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 2) สถาบันทางศาสนา 

 เทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม มีจํานวน  11 วัด ดังนี้ 

 (1) วัดปาเหมือด ตั้งอยู ตําบลปาไผ  หมูที่ 4   บานปาเหมอืด 

 (2) วัดปาลาน  ตั้งอยู ตําบลสนัทรายหลวง หมูที่ 2   บานปาลาน 

 (3) วัดขาวแทนนอย ตั้งอยู ตําบลสนัทรายหลวง หมูที่ 3   บานขาวแทน 

 (4) วัดขาวแทนหลวง ตั้งอยู ตําบลสนัทรายหลวง หมูที่ 3   บานขาวแทน 

 (5) วัดสันทรายหลวง ตั้งอยู ตําบลสนัทรายหลวง หมูที่ 4   บานสนัทรายหลวง 

 (6) วัดบานทอ  ตั้งอยู ตําบลสนัทรายหลวง หมูที่ 5   บานทอ 

 (7) วัดแมยอย  ตั้งอยู ตําบลสนัทรายนอย หมูที่ 1   บานแมยอยเหนือ 

 (8) วัดสนัทรายมูล ตั้งอยู ตําบลสนัทรายนอย หมูที่ 3   บานสนัทรายมูล 

 (9) วัดสนัคะยอม ตั้งอยู ตําบลสนัทรายนอย หมูที่ 4   บานสนัคะยอม 

 (10) อารามบานโจ ตั้งอยู ตําบลสนัทรายนอย หมูที่ 5   บานโจ 

 (11) วัดแมคาว  ตั้งอยู ตําบลสนัพระเนตร หมูที่ 2   บานแมคาว 
 

3) สถานศกึษา 

 เทศบาลตําบลสนัทรายหลวง อําเภอสนัทราย จังหวดัเชยีงใหม มีสถานศึกษาในชุมชน ดังนี ้

 1. โรงเรียนสันทรายหลวง  ตั้งอยูหมูที่ 5 บานทอ 

 2. โรงเรยีนบานปาเหมือด  ตั้งอยูหมูที่ 4 บานปาเหมือด  

 3. โรงเรียนบานแมยอย   ตั้งอยูหมูที่ 1 บานแมยอยเหนือ  

 4. โรงเรียนบานสันคะยอม  ตั้งอยูหมูที่ 4 บานสนัคะยอม 

 5. โรงเรียนวัดสันทรายมูล  ตั้งอยูหมูที่ 3 บานสนัทรายมูล 

 6. โรงเรียนอดุมวิทย(เอกชน)  ตั้งอยูหมูที่ 3 บานขาวแทน 

 7. โรงเรยีนพงษพกิลุ(เอกชน)  ตั้งอยูหมูที่ 4 บานสนัทรายหลวง 

 8. โรงเรียนวีรยา(เอกชน)  ตั้งอยูหมูที่ 4 บานสนัทรายหลวง 

 9. โรงเรียนวรศลิป(เอกชน)  ตั้งอยูหมูที่ 4 บานสนัทรายหลวง 

 10. โรงเรียนอนุบาลสันทราย(เอกชน) ตั้งอยูหมูที่ 9 บานสันทรายนอย  

 11. โรงเรยีนอนุบาลสวนองุน(เอกชน) ตั้งอยูหมูที่ 9 บานสันทรายนอย  
  

4) สถานบริการสาธารณสุข 

 เทศบาลตําบลสนัทรายหลวง อําเภอสนัทราย จังหวดัเชยีงใหม มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล  3  แหง 

 1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานทอ ตําบลสนัทรายหลวง ตัง้อยูหมูที่ 5 บานทอ 

 2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานสันคะยอม ตาํบลสันทรายนอย ตั้งอยูหมูที่ 4 บานสนัคะยอม 

 3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานปาเหมือด ตาํบลปาไผ ตั้งอยูหมูที่ 4 บานปาเหมือด 
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1.5 ขอมูลดานการเมือง การบริหาร 

     1) ผูบริหารทองถิ่น 

 นายนท ี ดํารงค  ตําแหนง นายกเทศมนตรตีําบลสันทรายหลวง 

 นายเชาว หมองเชย ตําแหนง รองนายกเทศมนตรตีําบลสนัทรายหลวง คนที่ 1 

 นายนิคม หงษผา  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรตีําบลสนัทรายหลวง คนที่ 2 

 นายนรินทร นนทวาส ี ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสันทรายหลวง 

 นายผัด  ดํารงค  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสันทรายหลวง 

     2) สมาชิกสภาเทศยบาลตําบลสนัทรายหลวง จํานวน 12 คน 

 1. นายสทุัตร พิชัย   ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล 

 2. นายอารักษ ศรีพล   ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาล 

 3. นายถาวร   มอญแสง  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

 4. นายพวง อินทนนท  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

 5. นายสงดั ณ วิชัย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

 6. นายอินศร ตุนแกว   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

 7. นายชูชาติ พูลทอง   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. นายนฐัชัย บุญชู   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายนกิรณ จิมปาล ี  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นายหลา ปนพฤกษ  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นางปฐมา หงษทอง  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

 12. นางเรือนแกว  ดวงจันทร  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
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 1.6 โครงสรางการแบงสวนราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบรหิารงานทองถิน่ ระดับกลาง) 

สํานักปลดัเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) 

1. ฝายอํานวยการ 

1.1 งานธุรการ  

1.2 งานการเจาหนาที่  

1.3 งานทะเบียนราษฎร 

1.4 งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

1.5 งานประชาสัมพันธ 

1.6 งานการปองกันและบรรเทา 

1. ฝายบริหารงานคลัง 

1.1 งานธุรการ 

1.2 งานการเงินและบัญชี 

1.3 งานพัสดุและทรัพยสิน 

2. ฝายพัฒนารายได   

2.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 

     ทรัพยสิน 

2.2 งานพัฒนารายได  

1. ฝายแบบแผนและกอสราง 

1.1 งานสาธารณูปโภค 

1.2 งานวิศวกรรม 

1.3 งานสถาปตยกรรม 

1.4 งานสถานที่และไฟฟา 

      สาธารณะ 

1.5 งานสวนสาธารณะ 

1.6 งานธุรการ 

1. งานรักษาความสะอาด  

2. งานสุขาภิบาลและอนามัย 

     สิ่งแวดลอม  

3. งานสงเสริมสุขภาพ 

4. งานธุรการ 

กองสวัสดิการสงัคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับตน) 

1. ฝายสงเสริมและสวัสดิการ 

    สังคม 

1. งานพัฒนาชุมชน  

2. งานสวัสดิการ 

3. งานสังคมสงเคราะห 

4. งานธุรการ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาดงันี ้

(1) พัฒนาและปรับปรุงเสนทางคมนาคม 

(2) พัฒนาระบบไฟฟาและแสงสวาง 

(3) พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ําเพื่อการอปุโภคบริโภคในครัวเรือน 

(4) การพัฒนาและปรับปรุงสิง่กอสรางภายในหมูบาน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเศรษฐกจิ   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาดังนี ้

(1) การสงเสริมการสรางงานและพัฒนารายได 

(2) สงเสริมการผลิตและพัฒนาสินคาชุมชน 

(3) การเพิ่มศกัยภาพการผลติทางการเกษตร 

(4) การสงเสริมการทองเที่ยว 

(5) การสงเสริมเศรษฐกจิพอเพียง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาดังนี ้

(1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

(2) สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

(4) สนับสนุนใหการสงเคราะหแกเดก็ สตร ีคนชรา ผูพิการ ผูติดเชื้อ ผูดอยโอกาส หรือผูยากไร 

(5) สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟนฟูอนรุักษศิลปวฒันธรรม ประเพณแีละเอกลักษณ

 ทองถิ่น 

(6) สงเสริมการใหบรกิารทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

(7) ควบคมุสถานประกอบการตางๆ ใหมีมาตรฐาน 

(8) ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอและโรคไมติดตอของคนและสัตว 

(9) ปองกันการแพรระบาดของยาเสพตดิ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา

ดังนี้ 

(1) การกําจดัขยะมูลฝอย 

(2) การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และชุมชนเขมแข็ง   ประกอบดวยแนวทาง

การพัฒนาดงันี ้

(1) การสงเสริมความเขมแข็งและการบรหิารงานของชุมชน 

(2) ปรับปรงุ  พัฒนาสถานที่และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

(3) พัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิารงาน  บุคลากรและการปฏิบัติงาน 

(4) ประชาสัมพันธขาวสารและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกับเทศบาล 
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สวนที่ 2 

หลักการและเหตุผล 

1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 

การบริหารจัดการยุคใหมผูนําหรือผูบริหารองคกรตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว

ในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ

ทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสู

แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูที่มีอยู

ภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยาง

เหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 

มาตรา 11 ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง

การเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อ

นํามาประยุกตใชในการปฏบิัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตอง

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ให

เปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ 

ใหเพียงพอแกการปฏบิัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณ

ของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้

จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผน

ที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ  ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับ

ใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมี

การพัฒนาความรู  เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 

2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏบิัติ 

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
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3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหม

ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึง่กนัและ

กันเพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏบิัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัเชยีงใหม 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 14 สวนที่ 4 ขอ 297 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น 

ตองพัฒนา  5  ดาน  ดังนี้ 

 (1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป เชน ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของนโยบายตางๆ เปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถใน

การปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง ฯลฯ 

(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอยีดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  

เชน  ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน

รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน  

การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข  

ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตําบลสันทรายหลวง จึงไดจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2558 – 2560  ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ

ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันทรายหลวง ในการปฏิบัติงานราชการและ

บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการ

รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน  ทันสมัย ซึ่งไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากร

แตละคน ความตองการ ความคาดหวัง และความตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพ

เพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด 
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อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนารวมทั้งการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรใน

องคกร อันเปนสภาพแวดลอมภายในองคกรซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการ

ตอบคําถามวา ปจจุบันบุคลากรในองคกรสถานภาพการพัฒนาอยู จุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการ

กําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใชเทคนิค SWOT  Analysis การพิจารณาถึงปจจัย

ภายใน ไดแกจุดแข็ง(Strength - S) จุดออน (Weak - W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunity - 

O) และอุปสรรค (Threat - T) เปนเครื่องมือ 

จุดแข็ง 

- กําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใตกฎหมาย 

- เปนองคกรของรฐั มีฐานะเปนนติิบุคคล 

- อยูใกลสถาบันฝกอบรม พัฒนาบุคลากร 

- มีบทบาทหนาที่ตามกฎหมายชัดเจน 

- มีความพรอมในดานงบประมาณในการพัฒนา 

- ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

จุดออน 

- บุคลากรในองคกรขาดแรงจงูใจในการพัฒนาตนเอง 

- การแขงขันระหวางองคกรมีนอย 

- บุคลากรไมเพียงพอ ไมมีเวลาเขารับการฝกอบรม 

โอกาส 

- รัฐบาลสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร มีหลักสตูรในการฝกอบรมทีห่ลากหลาย 

อุปสรรค 

- กฎระเบียบไมทันสมัย ปรับไมทันกับภาวะเศรษฐกจิและสังคมที่เปลี่ยนไป 

- หลักสตูรทีเ่ปดอบรมบางหลกัสูตรรับผูเขาอบรมจํานวนจํากดั 

- หลักสตูรทีเ่ปดอบรมบางหลกัสูตรมีคาใชจายในการฝกอบรมสงู 
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การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร 

 

โครงสรางปจจุบนั 

 

 

 การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมของเทศบาลตําบลสันทรายหลวงจะเปนการพัฒนา

โดยใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด   โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหได

บุคลากรที่มคีุณภาพ  มีคณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง 

การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ  

และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทรายหลวงจึงเปนดังนี้ 

 

 

 

นายกเทศมนตรี  

หัวหนาหนวยงาน

จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานที่ทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 

รายงาน 

ทํางานตามคําสั่ง 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเอง

ตามยุทธศาสตรได 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

   

 

 

ประเมนิผล 
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1.7 วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล 

“มีความกาวหนามั่นคงในชีวิต มีความรูความสามารถ มีความชํานาญการในหนาที่มีอัธยาศัย 

เต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ ” 

 

 วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลสนัทรายหลวง 

“ สันทราย  สังคมดี  สิ่งแวดลอมดี  คณุภาพชีวิตดี  ประชาชนมสีวนรวม ” 

 

 

 

 

 

     นายกเทศมนตร ี
หัวหนาหนวยงานจัดทํา

แผน ควบคุมกํากับดูแล

สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานที่ทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรม

ควบคุมตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล รายงาน
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สวนที ่3 

วัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนา และขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

วัตถุประสงค 

 ๑.  เพ่ือนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคกร 

 ๒.  เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคดิในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิดและการพัฒนาตนเอง 

      ใหเกดิขึ้นกับบุคลากรขององคกร 

 ๓.  เพื่อใหบุคลากรปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ 

 ๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทกัษะและความรู ในการปฏิบตัิงานดังนี ้

  - ดานความรูทั่วไปในการปฏิบตัิงาน 

  - ดานความรูและทกัษะของงานแตละตําแหนง   

  - ดานการบริหาร 

  - ดานคณุสมบตัิสวนตัว 

  - ดานศีลธรรมคุณธรรม 

 

เปาหมายของการพัฒนา 

  ๑ เปาหมายเชิงปรมิาณ   

  -  การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนกังานเทศบาล 

  -  การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนกังานจาง 

 ๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลสันทรายหลวงทุกคนที่ไดเขารับการพัฒนาการเพิ่มพูน

ความรู ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบานเมืองที่ดี 

2. ผูมาติดตอราชการไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไมนอยกวารอยละ 85 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การเตรียมการและการวางแผน 

1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

2) พิจารณาเหตุผลและความจํา เปนในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวา

ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏบิัติงาน ดานความรู

และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรม

จริยธรรม 

การดําเนินการพัฒนา 

1) การเลือกวิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังบัญชาไดขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควร

นําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับ 

การพัฒนา ไดแก การคัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมี 

การพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การให

ความรู การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบการฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ 

การสัมมนา เปนตน 

2) วิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา 

โดยเลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเขารวม

สมทบกับหนวยราชการอื่น หรือเอกชนที่มคีวามรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 

 

การติดตามและประเมินผล 

ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาของบุคลากรอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผล

การพัฒนาเม่ือผานการประเมนิผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
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วัตถุประสงคและ

เปาหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนกังานเทศบาล 

ทุกคนทกุตําแหนงไดรบั 

การพัฒนาภายในระยะเวลา 

๓ ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 

๑.สงเสริมและใหความสําคัญกบัการฝกอบรม เพราะ

การฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู

ประสบการณ และทัศนคติทีด่ีมีประโยชนตอการ

ปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร  ดังนี ้

 -  ความรูพืน้ฐานในการปฏิบัตริาชการ 

-   การพัฒนาเกี่ยวกบังานในหนาทีร่ับผิดชอบ 

-   ความรูและทกัษะเฉพาะของงานในตําแหนง 

-   ดานการบรหิาร 

-   ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศกึษาใหมีโอกาสศกึษา

ตออยางเต็มที่ และสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการ

ทํางานตลอดเวลา 

๓.สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน

จาง สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร และประชาชน ไดมี

โอกาสทัศนศกึษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมี

โอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ

หนวยงานอืน่โดยวิธกีาร 

ดังนี ้

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝกอบรม 

-  ศกึษาดงูาน 

-  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให

คําปรึกษา และอื่น ๆ 

 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตาม 

เทศบัญญัติ 

ทต.สันทราย

หลวง 
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วัตถุประสงคและ

เปาหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหต ุ

เพื่อใหพนกังานเทศบาล

ทุกคนทกุตําแหนงไดรบั

การพัฒนาภายใน

ระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม 

๑.สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนกังานเทศบาล พนกังานจาง  

มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัตหินาที่อยางเหมาะสม 

๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

๓.การตรวจสอบและประเมนิผลภายหลังจากประกาศ

เผยแพรมาตรฐานจรยิธรรม 

๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยดึมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริยเปน

ประมุข  วางตัวเปนการทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ

หนวยงานอืน่โดยวิธกีาร 

ดังนี ้

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให

คําปรึกษา และอื่น ๆ  

-  วางมาตรการจูงใจและ

ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตาม 

เทศบัญญัติ 

ทต.สันทราย

หลวง 
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วัตถุประสงคและ

เปาหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนกังานเทศบาล

ตําบลทุกคนทกุตําแหนง

ไดรับการพัฒนาภายใน

ระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานอื่น ๆ  

๑.  สงเสริมใหมกีารพัฒนาใหมกีารลดเวลา ลดขัน้ตอน

ในการทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจบุัน และ

สามารถใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบตัิงาน และ

เทคโนโลยใีหม ๆ มาใชในการทํางาน 

๓.  สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ

หนวยงานอืน่โดยวิธกีาร 

ดังนี ้

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ / 

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ ให

คําปรึกษา และอื่น ๆ  

-  ปรบัปรงุสถานที่ทํางาน 

และสถานที่บรกิาร

ประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตาม 

เทศบัญญัติ 

ทต.สันทราย

หลวง 
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มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ   

  ๑. มีการมอบรางวัลใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ดีเดนเปนประจําทุกป โดยมีประกาศ

เกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสม่ําเสมอในการปฏบิัติงานราชการ 

  ๑.๒  มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมชิอบหรือผิดศีลธรรม 

  ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม 

  ๒.  จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 

  ๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสังสรรค  เปนตน 

 

มาตรการดําเนินการทางวินัย  

  ๑.  มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไม

รายแรงไดในขั้น  วากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตําบลสันทรายหลวงทราบ 

  ๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓  ครั้ง  

ยกเวนการกระทําผดิวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ  

    ๒.๑  การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ  

    ๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือ จากที่

กฎหมายหรือระเบยีบกําหนด  

    ๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

เทศบาล 

    ๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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สวนที่ 4 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบคุลากรระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) 

 

   ตามทศิทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง มุงการพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรโดยใชเครื่องมอืบริหารจัดการยุคใหม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูจัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประกอบการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเทศบาลตําบลสันทรายหลวง โดยวิเคราะห  

SWOT เพื่อใหทราบสภาวะที่แทจริงเปาหมายที่จะบรรลุผลตามที่เทศบาลตองการ ซึ่งในสวนของการ

บริหารงานบุคคลพบวา สิ่งที่เทศบาลตําบลสันทรายหลวงควรเรงดําเนินการ ไดแก การกําหนดอัตรากําลัง

รองรับในแตละสวนราชการ การพัฒนาองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่จําเปน

ในแตละตําแหนงงานรวมทั้งการสวนเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดเรื่องระบบ

สมรรถนะ(Competency System) เปนเครื่องมือแปลงยุทธศาสตรของเทศบาลไปสูการปฏิบัติและมีการ

ติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบงชี้ความสําเร็จ ความลมเหลวและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ตามแผน ดังนั้นเพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ป (พ.ศ. 2558 - 2560) บรรลุ

วัตถุประสงคอยาสงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาลตําบลสันทรายหลวงมีแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1. การวางแผนแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร 

   จากการวิเคราะหสถานการณดานบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทรายหลวงพบวายังมี

จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบล 

สันทรายหลวง เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการขอจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม 

ดังนั้น เทศบาลตําบลสันทรายหลวง จึงไดกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และมาตรการ

วางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร : การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร 

เปาประสงค    1. มีแผนความตองการกําลังคน 

    2. มรีะบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 1. มีแผนความตองการอัตรากําลังคน 

     2. สรรหาบุคลากรไดตามคุณลักษณะที่ตองการไมนอยกวารอยละ 80 
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มาตรการ 1. มีการวางแผนกําลังคน ในเชิงรุกทั้งดานปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับ

เปาหมายการวางตําแหนงของเทศบาลตําบลสันทรายหลวงในระยะ 3 ปขางหนา ตลอดจนการวิเคราะห

สภาพกําลังคนใหเหมาะสมกับภาระงานที่มอียูตามโครงสรางของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

  2. มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการดานการบริหารงานบุคคล เพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากร 

ที่มีความรู ความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบล 

สันทรายหลวง 

   โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนความตองการบุคลากรที่จะดําเนินการ 

เพื่อเพิ่มอัตรากําลังรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และการลาออกกลางคันของบุคลากรการสรรหาบุคลากรดังนี้ 

 1.1 โครงการ / กิจกรรมการวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร 

โครงการ / กจิกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ป  

(พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6) 

   ผูบริหารและหัวหนา

สวนราชการ 

2. กําหนดกรรบอัตรากําลังบุคลากรระยะ 3 ป  

(พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6) 

   ผูบริหารและหัวหนา

สวนราชการ 

3. ทบทวนแผนอตัรากําลังและแผนพัฒนา 

บุคลากรประจําทุกป 

   ผูบริหารและหัวหนา

สวนราชการ 

4. ทบทวนกระบวนการสรรหาบุคลากรใหเอื้อตอ

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และโปรงใส 

   ผูบริหารและหัวหนา

สวนราชการ 

5. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนี 

ชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   ผูบริหารและหัวหนา

สวนราชการ 
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2. การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกางหนาในสายอาชีพของบุคลากร 

   ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลสันทรายหลวง ไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร เปนการบริหารจัดการเชงิรุกอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบุเปาประสงค

เชิงยุทธศาสตรวาบุคลาการมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยระบุตัวชี้วัดเปนรอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาทุกรูปแบบนั้นควรครอบคลุมถึงเรื่องของทักษะและสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ เทศบาลตําบลสันทรายหลวงจึงกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดและ 

คาเปาหมาย และมาตรการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชพีของบุคลากรไวดังนี้ 

ยุทธสาสตร : การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร 

เปาประสงค   1. บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง 

    2. บุคลากรมีความรู ความสามารถและสมรรถนะในการทํางานเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 1. บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง 

 2. บุคลากรรอยละ 80 ไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ 

     ในการปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครั้ง / คน / ป 

มาตรการ   

    1. วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มตนงานของบุคลากร  เพื่อสรางความพรอมในการ 

เปนสมาชกิใหมและสามารถวางแผนพัฒนาการปฏิบัติไดดวยตนเองในลําดับตอไป 

  2. กําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และ 

ใหระบบตดิตามการดําเนนิงานตามแผนเพื่อพัฒนาตนเอง 

  3. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาคุณวุฒแิละตําแหนงในสายงาน 

  4. กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคของบุคลากรแตละตําแหนงเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารบัการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะและ 

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

   โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอ แผนพัฒนา

ตําแหนงและแผนการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้  
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2.1 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนาในสายอาชีพของบุคากร 

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. การจัดทําแผนพัฒนาตนเองสําหรับ

บุคลากรทกุคน 

   บุคลากรทกุคน 

2. สนับสนุนการศึกษาตอแกบุคลากร

ทุกคน 

   ผูบริหารและ

หัวหนาสวน

ราชการ 

3. สงบุคลากรเขาอบรม สัมมนา เพื่อ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะที่

จําเปนตอการปฏิบัตงิาน 

   ผูบริหารและ

หัวหนาสวน

ราชการ 

4. จัดทํารายละเอียดงานในทุกตําแหนง

งาน(Job Description) ใหมีความชัดเจน 

   ผูบริหารและ

หัวหนาสวน

ราชการ 
 

 

2.2 แผนพัฒนาบุคลากร (ฝกอบรม / สมัมนา) ปงบประมาณ 2564 – 2566 

ปงบประมาณ 
พัฒนาคุณภาพงาน 

และสมรรณนะ (รอยละ) 

พัฒนาการบรหิาร

จัดการ (รอยละ) 
รวม (รอยละ) 

2564 70 10 80 

2565 70 10 80 

2566 70 10 80 

 

3. การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชวีิตของบคุลากร 

   การบริหารจัดการดานงานบุคลากรมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรรหา พัฒนา และธํารงรักษา

บุคลากร ที่มคีุณภาพใหคงอยูกับองคกรตลอดไป จึงตําเปนตองอาศัยมาตรการในการจูงใจ เพื่อรักษาไวซึ่ง

บุคลากรที่มคีวามรูความสามารถ โดยผานกระบวนการพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชวีิตของบุคลากร

ที่ความสามารถแขงขันกับองคกรภายนอกได นอกจากนั้น ยังตองมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากผลสําเร็จของงานอยางโปรงใส และเปนระบบเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนสรางบรรยากาศ 

ในการทํางานที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ไดรับการยกยอง ใหเกียรติ 

เปนที่ยอมรับในคุณคาและความสามารถ ทั้งนี้ในดานการมสีวนรวม ความกาวหนา และความม่ันคงในการ

ทํางาน ซึ่งจะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกบุคลากรไดอยางเปนรูปธรรม โดยเทศบาลตําบลสันทรายหลวง

ไดกําหนดเปาประสงคตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และมาตรการการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต

ของบุคลากรไวดังนี้ 
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ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชวีิตของบุคลากร 

เปาประสงค  ๑. มีระบบสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม 

   ๒. มรีะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใสและเปนธรรม 

   ๓. บุคลากรมีคุณภาพที่ดี 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  บุคลากรไมนอยกวารอยละ 80 มีความพงึพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

มาตรการ 1. กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

      ตาง  ๆ ที่ เหมาะสมเพิ่มเติมในสวนที่ ไม ใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย  

                       โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและสถานภาพของเทศบาล 

  2. สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จของงานอยางโปรงใส เปนธรรม 

  3. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกดาน ตามระบบการประเมินที่กําหนดไว 

                        พรอมท้ังมีการนําผลการประเมินไปใชจริงเพื่อการพัฒนาบุคลากร การใหผลตอบแทน 

                        ที่ยุติธรรมและการสรางความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่งานของบคุลากรแตละคน 

                        โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีของบุคลากรดังนี้ 

 
 

3.1 โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบคุลากร 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 

1. จัดทําหลกัเกณฑภาระงานขัน้ต่ําให

สอดคลองกับเปาหมายของงาน 

   ผูบริหารและ

หัวหนาสวน

ราชการ 

2. กําหนดแนวทางและเกณฑการประเมนิ

บุคลากร 

   ผูบริหารและ

หัวหนาสวน

ราชการ 

3. จัดกจิกรรมนนัทนาการเพื่อสรางความรัก

สามัคคีของบุคลากร 

   บุคลากรทกุคน 

 

4. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร 

 เทศบาลตําบลสันทรายหลวง มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหสามารถปฏิบัติหนาที่ให

เต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จงรักภักดี ซื่อสัตยตอองคกร และสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับ

สภาวการณทั้งในปจจุบันและอนาคตบนพื้นฐานของจิตสํานึกแหงจรรยาบรรณ ตามที่เทศบาลกําหนดไว

เปนกรอบแนวทางการปฏบิัติ ดังนั้น เทศบาลตําบลสันทรายหลวง จึงไดกําหนดเปาประสงค ตัวชีว้ัดและคา

เปาหมาย และมาตรการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร 
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ยุทธศาสตร  :  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี้ 

เปาประสงค  1. สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเปนผูมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สํานึก 

                                 ในหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

2. เสริมสรางชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเอง ใหเปนที่เสื่อมใส 

              ศรัทธาและไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

    1. บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมของขาราชการ 

    2. การรายงานผูกระทําผิดหรือไมปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมไมเกินรอยละ 5 

มาตรการ  1. ดําเนนิการสงเสริมและกํากับดแูลใหบุคลากรปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 

                                   ตามที่เทศบาลกําหนด 

 โดยมีแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) เพื่อสงเสริมบุคลากรใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการในสงักดั ดังนี ้
 

4.1 โครงการ / กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 

1. เผยแพรประกาศเรื่องจริยธรรมของ

ขาราชการใหบุคลากรทัง้เกาและใหมไดรับ

ทราบ 

   งานการเจาหนาที ่

2. คัดเลือกบุคลากรผูปฏิบัตงิานดีเดนตาม

โครงการของเทศบาล 

   ผูบริหารและ

หัวหนาสวน

ราชการ 
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สวนที่ 5 

การนําแผนพัฒนาบคุลากรสูการปฏบิัต ิ

 

การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดถือเปนขั้นตอนสําคัญซึ่งตอง

เกิดจากความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในเทศบาลสันทรายหลวง ดังนั้น เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมี

ความสอดคลองกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุน

ซึ่งกันและกัน ความดําเนินการดังนี้ 

1. การบริหาร 

 1.1 ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลนโยบายที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง พิจารณากําหนดนโยบาย

เสนอความเห็นกอนนําเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อใหเกิดผลในทางปฏบิัติ 

 1.2 ระดับขับเคลื่อนแผน มีหัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่ในการนํานโยบายที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามความกาวหนาและนําเสนอขอแนะนํา รวมทั้งปญหาอุปสรรคใน

การนํานโยบายไปสูการปฏบิัติเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 1.3 ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย บุคลากรของเทศบาลตําบลสันทรายหลวงทุกคน จะตอง

รับทราบนโยบายการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร และนําไปปฏิบัติในสวนที่ตนมีความเกี่ยวของ 

2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร 

 2.1 ระดับกอง เพื่อใหการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566) กับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลสันทรายหลวง และใชเปนกรอบและแนวทางในการการพิจารณา

จัดสรรงบประมาร และดูแลรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวม

เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 2.2 ระดับฝาย/งาน เพื่อใหมีการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติในระดับฝาย / งาน โดยผลักดันให

นโยบายการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเปนสวนหนึ่งของงานประจํา รวมทั้งเปาหมาย มาตรการ และ

แนวทางไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม และการมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรมที่เทศบาลตําบลสันทรายหลวงดําเนินการในภาพรวม 

 2.3 ระดับบุคคล ใหฝาย/งานนําตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไปกําหนดใน

กรอบการประเมินผลระดับบุคคล เพื่อวัดผลงานและนําไปสูการเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดี

ความชอบระดับบุคคล หรือการตอสัญญาจางตอไป 

 



26 
 

3. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ปรากฏใน 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 1.รายจายเพื่อให

ไดมาซ่ึงบริการ (เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ) ตั้งจายไว 1,500,000 บาท 

 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 3.รายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (2) คาใชจายในการฝกอบรมและ

สัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตั้งไว 200,000 บาท 

 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 3.รายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (3) คาใชจายในการจัดกิจกรรม

เชื่อมโยงระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 150,000 บาท 

 4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 1.รายจายเพ่ือให

ไดมาซ่ึงบริการ (เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ) ตั้งจายไว  800,000 บาท 

 5.  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 

1.รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ) ตั้งจายไว  2,000,000 บาท 

 6.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็ง  

1.รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ(เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ) ตั้งจายไว 200,000 บาท 

 7. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินการ  

หมวดคาใชสอย 1.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ)ตั้งจายไว 

1,000,000 บาท 

5. แนวทางการติดตามประเมินผล 

 5.1 คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําหนาทีก่ํากบัติดตามการดําเนนิงานตามแผน 

        ยทุธศาสตรประจําป 

 5.2 มีการประเมนิผลตามเปาหมายรายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาบุคลากร 

 5.3 นําตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเปนสวนหนึ่งในการประเมินรายบุคคล 

 5.4 ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อตดิตามความกาวหนาในการดําเนนิงานและปรบัปรุงแผน ฯ 

 



แผนพัฒนาบคุลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 - ๒๕๖6 

เทศบาลตําบลสันทรายหลวง  อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ  2564 

************** 

ที่ 
โครงการ / หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(คน) 

วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

การติดตาม

การประเมนิผล 

1 

 

 

 

 

 
 

 

2 

 

 
 

3 

-อบรมสัมมนาผูบรหิารและ

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

 

 

 
 

 

-ประชุมประจําเดือน 

 

 
 

- อบรมสัมมนาผูนําชุมชน  

กลุมอาชีพ กลุม อสม.  กลุม  

อปพร.  และประชาคม

หมูบาน 

 

- เพื่อพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  นํา

นวัตกรรมจากการศึกษา

ดูงานมาปรับปรุงงานของ  

เทศบาล 

- พนกังานเทศบาลยัง

เขาใจระเบยีบและการ

ปฏิบัติงานไมชัดเจน 
 

- ผูนําชุมชน  กลุมอาชีพ  

กลุม อสม.  กลุม  อปพร.  

และประชาคมหมูบาน  

เขาใจบทบาทและหนาที่

ยังไมเพยีงพอ 

-เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค

ตาง ๆ ในการปฏิบตัิงานและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานตาง 

ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงดําเนินงาน

ของเทศบาล ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
 

 

- ซักซอมการปฏิบตัิงานในรอบ

เดือนที่ผานมาและแนวทางการ

ปฏิบัติที่ถกูตอง 
 

-เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค

ตางๆ ในการปฏิบัตงิานและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานตาง ๆ 

เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

50 

 

 

 

 

 
 

 

16 

 

 
 

200 

อบรม

สัมมนาและ

ศึกษาดงูาน 

 

 

 
 

 

ประชุม 

 

 
 

อบรม

สัมมนาและ

ศึกษาดงูาน 

300,000 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 
 

500,000 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

 

 

 

 
 

 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

 
 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

 

ทดสอบตาม

แบบที่กําหนด 

 

 

 

 
 

 

ติดตามการ

ทํางานที่กําหนด 

 
 

ติดตามการ

ทํางานที่กําหนด 



ที่ 
โครงการ / หลักสูตร

การพัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(คน) 

วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

การติดตาม

การ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 
4 

 

 

5 

 

 
 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

อบรมบุคลากรของกรม

สงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น  จัดโดย

สถาบันพัฒนาบคุลากร

ทองถิ่น 

-อบรมหลกัสูตรนัก

บริหารงานเทศบาล 

 

อบรมพนักงานเทศบาล

สายงานผูบริหาร 
 

 

 

อบรมพนักงานเทศบาล 

สายงานผูปฏิบัต ิ

 

 

อบรมพนักงานจางหรือ

หนวยงานทีเ่กี่ยวของ

ตางๆ 

 

 

 

 

 
-เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล 

-เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล 
 

- เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล 

  

- เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา

และพนกังานจาง 

 

 

 

 
 

-เพื่อใหทราบและเขาใจการ

ปฏิบัติหนาทีร่ะเบียบกฎหมายที่

เปลี่ยนแปลง 

เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ

หนาที่ระเบียบกฎหมายที่

เปลี่ยนแปลง 
 

-เพื่อเสริมสรางความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของ

พนักงานเทศบาล 
 

- เพื่อเสริมสรางความรูในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง

ทุกตําแหนง 

 

 

 

 

 
1 

 

 

10 

 

 
 

9 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 
การฝกอบรม 

 

 

การฝกอบรม 

 

 
 

การฝกอบรม 

 

 

 

การฝกอบรม 

สัมมนาและ

ศึกษาดงูาน 

 

 

 

 

 

 
15,000 

 

 

30,000 

 

 
 

15,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 
 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 

 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 

 

 



แผนพัฒนาบคุลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 - ๒๕๖6 

เทศบาลตําบลสันทรายหลวง  อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ  2565 

************** 

ที่ 
โครงการ / หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(คน) 

วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

การติดตาม

การประเมนิผล 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

3 

-อบรมสัมมนาผูบรหิารและ

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

 

 

 

-ประชุมประจําเดือน 

 

 
 

- อบรมสัมมนาผูนําชุมชน  

กลุมอาชีพ กลุม อสม.  กลุม  

อปพร.  และประชาคม

หมูบาน 

 

 

- เพื่อพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  นํา

นวัตกรรมจากการศึกษาดู

งานมาปรับปรงุงานเทศบาล 

- พนกังานเทศบาลยัง

เขาใจระเบยีบและการ

ปฏิบัติงานไมชัดเจน 
 

- ผูนําชุมชน  กลุมอาชีพ  

กลุม อสม.  กลุม  อปพร.  

และประชาคมหมูบาน  

เขาใจบทบาทและหนาที่

ยังไมเพยีงพอ 

 

-เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค

ตาง ๆ ในการปฏิบตัิงานและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานตาง 

ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงดําเนินงาน

ของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

- ซักซอมการปฏิบตัิงานในรอบ

เดือนที่ผานมาและแนวทางการ

ปฏิบัติที่ถกูตอง 
 

-เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค

ตางๆ ในการปฏิบัตงิานและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานตาง 

ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

50 

 

 

 

 

 

16 

 

 
 

200 

อบรม

สัมมนาและ

ศึกษาดงูาน 

 

 

 

ประชุม 

 

 
 

อบรม

สัมมนาและ

ศึกษาดงูาน 

300,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 
 

500,000 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

 

 

 

 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

 
 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

 

ทดสอบตาม

แบบที่กําหนด 

 

 

 

 

ติดตามการ

ทํางานที่กําหนด 

 
 

ติดตามการ

ทํางานที่กําหนด 



ที่ 
โครงการ / หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(คน) 

วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

การติดตาม

การประเมนิผล 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

อบรมบุคลากรของกรม

สงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น  จัดโดยสถาบัน

พัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 

-อบรมหลกัสูตรนัก

บริหารงานเทศบาล 

 

อบรมพนักงานเทศบาลสาย

งานผูบริหาร 

 

 

อบรมพนักงานเทศบาล 

สายงานผูปฏิบัต ิ

 

 

อบรมพนักงานจางหรือ

หนวยงานทีเ่กี่ยวของตางๆ 

 

 

 

 

 

-เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล 

-เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล 

 

- เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล 

  

- เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง 

 

 

 

 

 

-เพื่อใหทราบและเขาใจการ

ปฏิบัติหนาทีร่ะเบียบกฎหมายที่

เปลี่ยนแปลง 

เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ

หนาที่ระเบียบกฎหมายที่

เปลี่ยนแปลง 

 

-เพื่อเสริมสรางความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของ

พนักงานเทศบาล 

 

- เพื่อเสริมสรางความรูในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง

ทุกตําแหนง 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝกอบรม 

 

 

การฝกอบรม 

 

 

 

การฝกอบรม 

 

 

 

การฝกอบรม 

สัมมนาและ

ศึกษาดงูาน 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

30,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

 

 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

 

 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

 

 

 



แผนพัฒนาบคุลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 - ๒๕๖6 

เทศบาลตําบลสันทรายหลวง  อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ  2566 

************** 

ที่ 
โครงการ / หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(คน) 

วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

การติดตาม

การประเมนิผล 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

3 

-อบรมสัมมนาผูบรหิารและ

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

 

 

 

-ประชุมประจําเดือน 

 

 
 

- อบรมสัมมนาผูนําชุมชน  

กลุมอาชีพ กลุม อสม.  กลุม  

อปพร.  และประชาคม

หมูบาน 

 

 

- เพื่อพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล  นํา

นวัตกรรมจากการศึกษาดู

งานมาปรับปรงุงานเทศบาล 

- พนกังานเทศบาลยัง

เขาใจระเบยีบและการ

ปฏิบัติงานไมชัดเจน 
 

- ผูนําชุมชน  กลุมอาชีพ  

กลุม อสม.  กลุม  อปพร.  

และประชาคมหมูบาน  

เขาใจบทบาทและหนาที่

ยังไมเพยีงพอ 

 

-เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค

ตาง ๆ ในการปฏิบตัิงานและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานตาง 

ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงดําเนินงาน

ของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขั้น 

- ซักซอมการปฏิบตัิงานในรอบ

เดือนที่ผานมาและแนวทางการ

ปฏิบัติที่ถกูตอง 
 

-เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค

ตางๆ ในการปฏิบัตงิานและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานตาง 

ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

50 

 

 

 

 

 

16 

 

 
 

200 

อบรม

สัมมนาและ

ศึกษาดงูาน 

 

 

 

ประชุม 

 

 
 

อบรม

สัมมนาและ

ศึกษาดงูาน 

300,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 
 

500,000 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

 

 

 

 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

 
 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

 

ทดสอบตาม

แบบที่กําหนด 

 

 

 

 

ติดตามการ

ทํางานที่กําหนด 

 
 

ติดตามการ

ทํางานที่กําหนด 

 



ที่ 
โครงการ / หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(คน) 

วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

การติดตาม

การประเมนิผล 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

อบรมบุคลากรของกรม

สงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น  จัดโดยสถาบัน

พัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 

-อบรมหลกัสูตรนัก

บริหารงานเทศบาล 

 

อบรมพนักงานเทศบาลสาย

งานผูบริหาร 

 

 

อบรมพนักงานเทศบาล 

สายงานผูปฏิบัต ิ

 

 

อบรมพนักงานจางหรือ

หนวยงานทีเ่กี่ยวของตางๆ 

 

 

 

 

 

-เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล 

-เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล 

 

- เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล 

  

- เพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง 

 

 

 

 

 

-เพื่อใหทราบและเขาใจการ

ปฏิบัติหนาทีร่ะเบียบกฎหมายที่

เปลี่ยนแปลง 

เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ

หนาที่ระเบียบกฎหมายที่

เปลี่ยนแปลง 

 

-เพื่อเสริมสรางความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของ

พนักงานเทศบาล 

 

- เพื่อเสริมสรางความรูในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง

ทุกตําแหนง 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝกอบรม 

 

 

การฝกอบรม 

 

 

 

การฝกอบรม 

 

 

 

การฝกอบรม 

สัมมนาและ

ศึกษาดงูาน 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

30,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

 

 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

 

 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

 

 

 



33 
 

สวนที่ 6 

หลักสูตรการพัฒนา 

 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕64 - ๒๕๖6) 

เทศบาลตําบลสันทรายหลวง  กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนง 

ตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

 

๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 

๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิม่เติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. ๒562 

๑.๓ พระราชบัญญัตกิําหนดแผนกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแก 

                องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๔ พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.๗ พระราชบัญญัติวธิีปฏบิัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

๑.๙ ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการ 

                แผนดนิ 

 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 

๒.๑ พระราชบัญญัติภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 

๒.๒ พระราชบัญญัติภาษปีาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบนั 

๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดนิและถมดนิ พ.ศ.๒๕๔๓ 

๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏบิตัิงานของเทศบาลตามหนาที่และ 

ความรับผดิชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิีการงบประมาณขององคกร 

ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบบัแกไขเพิ่มเตมิถึงปจจุบัน 
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๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

๒. หลักสูตรความรูพืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 

๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๔. หลักสูตรดานการบริหาร 

๕. หลักสูตรพนกังานจางทุกตําแหนง 

๖. การสงเสริมการศกึษาระดับปริญญาตร ี

๗. การสงเสริมการศกึษาระดับปริญญาโท 

๘. การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 

๙.  พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ 

๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม 

๑๑. มนุษยสัมพันธในองคกร 

๑๒. หลักสตูรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

      ๑๒.๑ การปฏิบัตตินตามประมวลจรยิธรรมของขาราชการ 

      ๑๒.๒ การพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติงาน 

๑๓. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อการทาํงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๔. ประเด็นที่ตองพัฒนา 

๔.๑  ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 

๔.๒  ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 

๔.๓  บริหารจดัการฐานขอมลูใหเช่ือมโยงทกุสวนราชการ 

๔.๔  พัฒนาระบบบรกิารประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานขาราชการ 

๔.๖  วางแผนบริหารอตัรากําลังและปรับอัตรากําลงัใหเหมาะสม 

๔.๗  พัฒนาการกระจายอํานาจ 

๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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สวนที ่7 

วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  และบุคลากร ของเทศบาลตําบลสัน

ทรายหลวง กําหนดวิธีการพัฒนา ตามความจําเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธดีังนี้ 

                     ๑. วิธีการดําเนินการ 

                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 

                        ๑.๒ การฝกอบรม 

                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 

                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนของ

เทศบาลตําบลสันทรายหลวงในการถายทอดความรูในการปฏบิัติงาน 

                        ๑.๕ การสอนงาน การใหคําปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 

๑.๗ การใหการศึกษา 

 

                    ๒. แนวทางการดําเนนิการ 

                       การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  และบุคลากรของเทศบาล

ตําบลสันทรายหลวง นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการไดกําหนด

แนวทางการดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังนี้ 

                       ๒.๑  เทศบาลดําเนินการเอง 

                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปน

ผูดําเนินการโดยเทศบาลตําบลสันทรายหลวงจัดสงพนักงานเขารับการอบรม 

                       ๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงาน

เทศบาลตําบลสันทรายหลวงเปนผูดําเนินการ 

                   ๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 

                       ๓.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

๒๕64 

                       ๓.๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕65 

                       ๓.๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖6 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบคุลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เร่ิมตน 

 

 
๑.๑  แตงตั้งคณะทํางาน 

๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 

๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเปน 

ปรับปรงุ 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 

 

            การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือ

รวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการ

และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เชน 

          -  การปฐมนิเทศ 

          -  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผดิชอบ 

          -  การฝกอบรม 

          -  การศกึษาดงูาน 

          -  การประชุมเชงิปฏิบัติการ/สัมมนา 

 -  ฯลฯ 

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

 

 
จัดใหมรีะบบตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมนิผล เพื่อใหทราบถึงความความสําเร็จ  

ความรูความสามารถและผลการปฏิบตัิงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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สวนที่ 8 

แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

 

   การพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องที่มคีวามสําคัญ การบริหารงานของเทศบาลจะพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น ตองอาศัยบุคลากรภายในเปนกุญแจไขสูความสําเร็จ เรื่องนี้จึงนับเปน 

สิ่งสําคัญที่ผูเกี่ยวของทุกคนพึงตระหนักและรวมกันพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อความเจริญกาวหนา

และความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร และเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหประสบความสําเร็จ 

ในชีวิตการทํางาน สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยให

ความสําคัญกับการพัฒนาแรงขับภายในตัวบุคคลเชน ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย เปนการ

พัฒนาจากจิตใจเพื่อใหบุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด คานิยม ความเชื่อ รูจักคนควาศึกษาหาความรูและ

พัฒนาทักษะดวยตนเอง เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางถาวรและเกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืนตอไปซ่ึงแนวทางในการพัฒนาในอนาคต มีดังนี้  

   1) การสื่อสารที่ดี เปนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ดังนั้น 

ในการทํางานทุกคนตองมุงไปที่เปาหมายเดียวกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง การถายทอดวิสัยทัศน นโยบาย 

ยุทธศาสตร เพื่อแปลงไปสูแผนงาน โครงการ ถึงผูปฏิบัติงานทุกระดับ จึงจะทําใหทุกคนรวมพลังกัน

ผลักดันเปาหมายของเทศบาลใหบรรลุผลสําเร็จได 

   2) การเปดโอกาสใหทุกคนมรสวนรวมในการทํางานสงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อให

บุคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยกันแกไขปญหา สรางสัมพันธภาพและมีทัศนคติที่ดี 

ตอเทศบาล บุคลากรทุกคนมีความสุขในการทํางาน 

   3) คุณภาพชวีิตการทํางานโดยคํานึงถึง ปจจัย เชน การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ใหมีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย การเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถและ 

สรางโอกาสความกาวหนาและความม่ันคงในอาชพี ฯลฯ 

   4) การสรางวัฒนธรรมที่ดีภายในองคกร ชวยหลอหลอมบุคลากรภายในเทศบาลให

เขาใจกฎกติกาในการอยูรวมกัน วัฒนธรรมที่เขมแข็ง ซึ่งมีสวนชวยทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับ

องคกรไดมากยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 


