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ประวัติความเป็นมา 
  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  เดิมได้รับการจัดต้ังเป็นสุขาภิบาลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง        
จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันท่ี 31  สิงหาคม  2498  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่ม 72  หน้า 
74  ลงวันท่ี 17 กันยายน  2498 
  ได้รับการยกฐานะให้ เป็น สุขาภิบาลท่ีมีฐานะการคลังเพียงพอท่ีจะบริหารงานประจำ              
ได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ฉบับลงวันท่ี  10 มิถุนายน  2537  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศท่ัวไป เล่ม 111  ตอนท่ี 54ง ลงวันท่ี  7 กรกฎาคม  พ.ศ.2537 
  ได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤษภาคม 2542  ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนท่ี 9ก  ลงวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 

  ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนช่ือเทศบาลตำบลยุหว่า  เป็นเทศบาลตำบลสันป่าตอง          ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอน 84 ก ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2543  มีผลใช้บังคับ 
ต้ังแต่วันท่ี  12  กันยายน  พ.ศ.2543 

ความหมายของตราประจำเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

พระธาตุเจดีย์    หมายความถึง พระธาตุดอยสุเทพ  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เคารพนับถือ  เป็น

สถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

รวงข้าว หมายความถึง ข้าวเหนียวสันป่าตอง ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวประเทศ                  
และความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมของท้องถิ่น 

พระอาทิตย์ หมายความถึง  แสงสว่างแห่งสติปัญญา  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์  และความ
รอบรู้ต่าง ๆ ท่ีจะนำมาพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่น 

 

     บทท่ี 1 
       ข้อมูลของเทศบาลตำบล 
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ร่มฉัตร  หมายความถึง  การดูแลให้ความกินดีอยู่ดีในด้านการสาธารณสุขต่อประชาชน 

ร้ัวกำแพง หมายความถึง  การปกป้อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. สภาพทั่วไป 

1.1 ลักษณะที่ต้ังและอาณาเขต 
เทศบาลตำบลสันป่าตอง ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 22  

กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  696 กิโลเมตร  มีอาณาเขตตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังนี้ 

ด้านเหนือ           ต้ังแต่หลักเขตท่ี 1  ซึ่งต้ังอยู่ท่ีสะพานข้ามลำเหมืองแม่กุ้งฝ่ังใต้  ตรงหลัก กม.ท่ี  21.30  ของ
ทางหลวงแผ่นดินสาย 108  ( เชียงใหม่-ฮอด ) 

            จากหลักเขตท่ี 1  เลียบทางฝ่ังใต้ของเหมืองแม่กุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เชิงสะพาน        
ป่าลาน ด้านตะวันออกเป็นระยะทาง  950 เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  2 

ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตท่ี 2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงฟากตะวันออกของทางหลวงชนบทไปตำบล                                  
ทุ่งต้อมและตำบลมะขามหลวงตรงสามแยกและอยู่ห่างโบสถ์วัดศรีอรุณไปทางทิศตะวันออก  
220 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  3 

จากหลักเขตท่ี 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลัก กม.ท่ี 24.156               
ของทางหลวงแผ่นดินสาย 108 (เชียงใหม่-ฮอด)  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี 4 

ด้านทิศใต้ จากหลักเขตท่ี  4  เป็นเส้นตรงไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฟากตะวนัตกทางหลวงชนบท      
เข้าบ้านสันป่าตอง ตำบลยุหว่า ตอนท่ีอยู่ห่างจากสะพานข้ามเหมืองไปทางทิศใต้ 100 เมตร  
และ อยู่ห่างจากท่ีทำการ สหกรณ์การเกษตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 400 เมตร  ซึ่งเป็น
หลักเขตท่ี  5 

ด้านทิศตะวันตก    จากหลักเขตท่ี 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงสายสันป่าตอง-แม่วาง ถึงฟาก
เหนือของทางหลวงชนบทเข้าบ้านสันป่าตอง  ตำบลยุหว่า ตอนท่ีอยู่ห่างจากโบสถ์  วัดสันป่า
ตองไปทางทิศเหนือระยะ  100  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  6 

จากหลักเขตท่ี  6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบหลักเขตท่ี  1 

พื้นท่ี เทศบาลตำบลสันป่าตอง  มีพื้นท่ี  3.50778  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  3 ตำบล  9 หมู่บ้าน  คือ 

    รายช่ือหมู่บ้านและตำบลในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

ลำดับท่ี หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ตำบล หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

1 
2 
9 

10 
14 
1 
2 
5 
3 

บ้านสันป่าตอง 
บ้านกลาง 
บ้านต้นผ้ึง 
บ้านร้องสร้าน 
บ้านมะจำโรง 
บ้านช่างกระดาษ 
บ้านป่าลาน 
บ้านไร ่
บ้านสันคะยอม 

ยุหว่า 
ยุหว่า 
ยุหว่า 
ยุหว่า 
ยุหว่า 
ทุ่งต้อม 
ทุ่งต้อม 
ทุ่งต้อม 
มะขามหลวง 

พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีท้ังหมด 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีท้ังหมด 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีบางส่วน 
พื้นท่ีบางส่วน 
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3.2  ประชากร 

      เทศบาลตำบลสันป่าตองมีประชากร   ณ   เดือน 30 เมษายน  2556  จำนวน  4,786  คน   แยกเป็น          ชาย    2,219  
คน   หญิง  2,561  คน   มีจำนวนครัวเรือนท้ังส้ิน   2,489   ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร   1,380   คน / ตาราง
กิโลเมตร 
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                          จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ  

(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31 กรกฎาคม 2563 จากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลสันป่าตอง) 

ลำดับ
ท่ี 

ช่วงอายุ  ( ปี ) 
ชาย  ( 
คน ) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 ต่ำกว่า 11  ปี 168 139 307 

2 11 – 20  ปี 187 173 360 

3 21 – 30  ปี 267 278 545 

4 31 – 40  ปี 313 354 667 

5 41 – 50  ปี 283 271 554 

6 51 – 60  ปี 308 429 737 

7 61 - 70  ปี 350 468 818 

8 71 – 80  ปี 160 217 377 

9 81 – 90  ปี 54 108 162 

10 91  ปีข้ึนไป 13 15 28 

  รวม 2,103 2ม452 4,555 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

4.1   การคมนาคม   การจราจร 

 สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      และถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สามารถใช้งานได้ 

ทุกฤดูกาล   แยกเป็น 

ทางหลวงแผ่นดิน 
ก. ทางหลวงหมายเลข  108 สายเชียงใหม่ - ฮอด 

ข. ทางหลวงหมายเลข 1013 สายสันป่าตอง - แม่วาง 

ค. ทางหลวงหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง - ลำพูน 

ง. ทางหลวงชนบทหมายเลข  ชม  3036   สายคลองชลประทาน 

2.  ถนนกรมชลประทาน   จำนวน   1  สาย 

3.  ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล มีท้ังส้ินจำนวน   22   สาย    ประกอบด้วย 

     -  ถนนคอนกรีต  จำนวน  20  สาย  ระยะทาง   10,975   เมตร 

     -  ถนนลาดยาง จำนวน    2   สาย  ระยะทาง        200    เมตร 

     -  ถนนลูกรัง  จำนวน    1  สาย ระยะทาง         963   เมตร 

 

 



6 
4.2  การประปา 

   ส่วนมากใช้น้ำประปาหมู่บ้านท่ีเทศบาลจัดสร้างให้ จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่ 

1. ประปาหลังอำเภอ 
2. ประปาบ้านมะจำโรง 
3. ประปาบ้านช่างกระดาษ 
4. ประปาบ้านไร่ 
5. ประปาบ้านสันป่าตอง 

บางส่วนใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน  1  แห่ง  นอกจากนั้นใช้บ่อน้ำต้ืน  บ่อบาดาล 
เป็นต้น   

4.3    การไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง  ให้บริการไฟฟ้าทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลและติดต้ังไฟฟ้า 

สาธารณะเกือบทุกสายแต่ยังไม่สมบูรณ์  ต้ังอยู่เลขท่ี  432  หมู่ 10 ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120                       

4.4    การส่ือสารและโทรคมนาคม 

1.  ระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลสันป่าตองให้บริการได้เต็มพื้นท่ี 
2. ท่ีทำการไปรษณีย์โทรเลขของการส่ือสารแห่งประเทศไทย  1  แห่ง  คือ  ท่ีทำการไปรษณีย์- 

สันป่าตอง  เลขท่ี 192 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด  ต.ทุ่งต้อม 

3. สำนักงานบริการโทรศัพท์สันป่าตอง  จำนวน 1  แห่ง  ต้ังอยู่ตำบลทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง 
4. โทรศัพท์มือถือซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบัน 

4.5  ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

ลักษณะการใช้ท่ีดินของประชาชนในเขตเทศบาล  ส่วนใหญ่มักนำท่ีนามาจัดสรรแบ่งขายท่ีดิน   บาง
แห่งปล่อยให้ 

รกร้างว่างเปล่ามิได้ทำประโยชน์ตามสมควรเนื่องจากขาดแคลนน้ำ  และบางแห่งท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
ปรับปรุงพื้นท่ีให้ทำการเกษตรกรรมได้  แต่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเจ้าของท่ีดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นท่ี    

5. ด้านเศรษฐกิจ 

5..1  อาชีพ/รายได้ประชากร 

ลักษณะของการประกอบอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจการค้าและพาณิชย์  รับราชการ  
รับจ้างและเกษตรกรรม  รายได้เฉล่ียของประชากรในเขตเทศบาล  79,067  บาท/คน/ปี 

52  ด้านเกษตรกรรม 

  พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญทางการเกษตรท่ีสำคัญและมีช่ือเสียง  คือ  ข้าว  ลำไย  ถั่วเหลืองและหอมหัวใหญ่ 
หน่วยงานท่ีสำคัญ  คือ  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ (สถานีทดลองข้าวอำเภอสันป่าตอง)  ต้ังอยู่เลขท่ี  176  หมู่ท่ี  3   

ต. มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง  จ. เชียงใหม่  ประเภทพันธ์ข้าวท่ีมีจำหน่าย   ได้แก่  กข 6  ข้าวหอมมะลิ  105  ข้าวเหนียวสันปาตอง  
ข้าวสุพรรณบุรี  1 
 
 



7 
   6.  การพาณิชยกรรมและบริการ 

6.1  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

 1)  สถานีบริการน้ำมัน  3    แห่ง 

 2)  ตลาดสด   2    แห่ง 

  3)  ร้านค้าท่ัวไป        735    แห่ง 
4)  ท่าข้าวสิริชัย   1    แห่ง 

  6.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 

1)  สถานธนานุบาล  1    แห่ง 

2)  โรงฆ่าสัตว์   1    แห่ง 

6.3 สถานประกอบการด้านการเงิน 

       1)  ธนาคาร   จำนวน   6  แห่ง  คือ 

      ธนาคารของรัฐบาล 

1.  ธนาคารออมสินสาขาสันป่าตอง 
2.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

     ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 

1. ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง 
     ธนาคารพาณิชย์ 

1.   ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง 

2.   ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง 

3.   ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง 

2)   สถานบันสินเช่ือ อื่น ๆ 

(1)  สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

(2)  บริษัท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  และแหล่ง เงินทุนอื่น ๆ 

7.  การอุตสาหกรรม 

การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมี ดังนี้ 

1. โรงสีข้าวเชียงใหม่ พลสุริยะ 

8.  การท่องเท่ียว 

       ในเขตเทศบาลไม่มีจุดเด่นในด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ   เนื่องจากสถานท่ีแสดงถึง
วัฒนธรรมสำคัญต่าง ๆ มีน้อยและเป็นเส้นทางผ่านระหว่างอำเภอกับจังหวัด  ส่วนมากจะเป็นวัด ประเพณี 
รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละชุมชน 
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9  การปศุสัตว์ 

 มีการเล้ียงสัตว์  เช่นโคเนื้อ (เล็กน้อย) มีการเล้ียงเป็ด ไก่พื้นเมือง ภายในครอบครัว  เท่านั้น 

5  ด้านสังคม 

       5.1 ชุมชน 

ในพื้นท่ีเขตเทศบาลแบ่งออกเป็น    10   ชุมชน      จำนวนบ้าน   2,498   หลังคาเรือน จำนวน
ประชากรในชุมชนรวม    4,786   คน   รายละเอียด ดังนี้ 

1. ชุมชนสันป่าตอง           หมู่ท่ี  1  ตำบลยุหว่า    
2.  ชุมชนบ้านหย่อนอารมณ์  หมู่ท่ี  1  ตำบลยุหว่า    
3. ชุมชนบ้านต้นผ้ึง-สันคะยอม หมู่ท่ี  9  ตำบลยุหว่า  จำนวน  129  ครัวเรือน  
    และหมู่ท่ี 3  ต. มะขามหลวง  จำนวน  50  ครัวเรือน  รวม  182  ครัวเรือน 

             4. ชุมชนบ้านหลังอำเภอ   หมู่ท่ี   2   ตำบลยุหว่า  จำนวน   75  ครัวเรือน  
             5. ชุมชนบ้านหลังตลาด      หมู่ท่ี  10  ตำบลยุหว่า  จำนวน  608 ครัวเรือน 

6. ชุมชนบ้านมะจำโรง      หมู่ท่ี  14   ตำบลยุหว่า 
 7. ชุมชนบ้านพักป่าไม้      หมู่ท่ี  14   ตำบลยุหว่า 
8. ชุมชนบ้านช่างกระดาษ  หมู่ท่ี   1   ตำบลทุ่งต้อม  จำนวน   412  ครัวเรือน 
9. ชุมชนบ้านป่าลาน      หมู่ท่ี   2   ตำบลทุ่งต้อม  จำนวน     42  ครัวเรือน 
10. ชุมชนบ้านไร่      หมู่ท่ี   5   ตำบลทุ่งต้อม  จำนวน   371  ครัวเรือน 

5.2 ศาสนา 

      ประชนชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  บางส่วนนับถือศาสนาอิสลามและคริสต์  มีวัดในเขตเทศบาล  
จำนวน  6  แห่ง  ดังนี้ 

1. วัดสันป่าตอง 
2. วัดร้องสร้าน 
3. วัดศรีอรุณ 
4. วัดช่างกระดาษ 
5. วัดสันคะยอม 
6. วัดกลางทุ่ง 

5.3 ประเพณีวัฒนธรรม 

  ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไว้คงเดิม โดยมีประเพณีท่ีสำคัญ 
คือ ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่ไม้ค้ำ
โพธิ์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เป็นต้น  

 

5.4  การศึกษา 

         ในพื้นท่ีเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา   จำนวน  3 โรงเรียน   

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  1  แห่ง  รายละเอียด  ดังนี้ 

 

จำนวน 714 ครัวเรือน 

จำนวน  539  ครัวเรือน 
 

จำนวน  361  ครัวเรือน 
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โรงเรียนสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสันป่าตอง  (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)   
ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 หมาย

เหตุ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนว
นครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

 

1,135 46 34 1,164 47 35 1,203 48 35  

          

 

    2.  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ   

ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 หมาย
เหตุ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนว
นครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

 

74 14 8 59 9 6 38 9 6  

          

โรงเรียนเอกชน 

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา    (ข้อมูล  ณ เดือน เมษายน  2563)       
ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 หมาย

เหตุ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนว
นครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

 

1,067 67 37 974 65 34 885 61 31  

          

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 

ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลตำบลสันป่าตอง  (ข้อมูลปีการศึกษา  2562  เทอม 1 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2561 – 30 มีนาคม 2562 )       
จำนวนห้องเรียนศูนย์ กศน. ตำบล             15    ห้อง  

      จำนวนครูตำบลละ  1  คน             11     คน 

      จำนวนนักเรียน  แยกเป็น 

-  ระดับประถม  จำนวน   102    คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน   211    คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน   320    คน 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง   1   แห่ง 
        จำนวนห้องเรียน           1       ห้อง  
        จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก       3       คน 
       จำนวนนักเรียน            26       คน 

4.5  กีฬา  นันทนาการ 
1) สนามกีฬาอเนกประสงค์   จำนวน  1  แห่ง (สำนักงานเทศบาล) 

2) ห้องสมุดประชาชนอำเภอสันป่าตอง จำนวน  1  แห่ง 

3) ลานอเนกประสงค์   จำนวน 6   แห่ง   ดังนี้ 

(1) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดสันป่าตอง   หมู่ท่ี    1  ตำบลยุหว่า 
(2) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดร้องสร้าน   หมู่ท่ี   10  ตำบลยุหว่า 
(3) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดศรีอรุณ หมู่ท่ี    5  ตำบลทุ่งต้อม 
(4) ลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนวัดศรีอรุณ   หมู่ท่ี  5  ตำบลทุ่งต้อม 
(5) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดกลางทุ่ง หมู่ท่ี    2  ตำบลทุ่งต้อม 
(6) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดสันคะยอม หมู่ท่ี    3  ตำบลมะขามหลวง 

4.6  การสาธารณสุข 
1)  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ฯ  จำนวน    1    แห่ง 
2)  คลีนิกเอกชน    จำนวน   11   แห่ง 
3)  ร้านขายยา    จำนวน     7   แห่ง 
4)  ห้องน้ำสาธารณะ   จำนวน  5  แห่ง  คือ   

1. วัดสันคะยอม  หมู่ท่ี 3  ต.มะขามหลวง    2.  ป่าช้าสันคะยอม  หมู่ท่ี  3   
    ต.มะขามหลวง 

  3. หลัง ร.ร.วัดศรีอรุณ  หมู่  5  ต.บ้านไร่    4.  กาดสะหลีบัวตอง  หมู่ท่ี  10   
  5. ในบริเวณสำนักงานเทศบาล  หมู่ท่ี  1  ต.ยุหว่า 
 
อัตราการป่วย  5  อันดับแรกในปี   2563 ( สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง ) 

  1.  โรคระบบไหลเวียนเลือด  จำนวน  1,616  คน   
  2.  โรคระบบหายใจ   จำนวน  1,241  คน 
  3.  โรคต่อมหล่ังภายในโภชนาการเมตะบอลิซัม  จำนวน  627  คน 
  4.  โรคติดเช้ือและปรสิต   จำนวน    218   คน       
  5.  โรคระบบประสาท   จำนวน    151   คน   

อัตราการตาย  5  อันดับแรกในปี  2563  ( โรงพยาบาลสันป่าตอง ) 

1. โรคหัวใจล้มเหลว 
2. โรคไตวายเฉียบพลัน 

  3.  โรคมะเร็งตับในท่อน้ำดี 
  4.  โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 
  5.  โรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน 
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4.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1)  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  จำนวน  5   ครั้ง  ( ปี ) 

  ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

  -  เพลิงไหม้บ้านเรือน   นอกเขตเทศบาล  จำนวน  3  ครั้ง   

  -  เพลิงไหม้หญ้า   ในเขตเทศบาล  จำนวน 9  ครั้ง  นอกเขตฯ  จำนวน  22  ครั้ง 

  -  บริการน้ำด่ืม/ใช้ /ล้าง ในเขตเทศบาล  จำนวน   49  ครั้ง  นอกเขตฯ  จำนวน    205   ครั้ง 

2)  พนักงานดับเพลิง จำนวน   10   คน 

3)  รถดับเพลิง จำนวน    2   คัน 

4)  รถบรรทุกน้ำดับเพลิง    จำนวน  3   คัน  แยกเป็น 

คันท่ี  1  จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า  5,000  ลิตร   

คันท่ี  2  จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า  10,000 ลิตร  

4.8  ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 1.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและประชาชน 

      -  สถานีตำรวจ  1  แห่ง 

      สถิติคดีอาญาทั่วไปและคดีจราจรในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง  ( ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันป่าตอง  ) 

ลำดับ รายการ 
ปี  พ.ศ.  
2561 

ปี  พ.ศ.  
2562 

ปี  พ.ศ.  
2563 

หมายเหตุ 

1 

2 

คดีอาญาท่ัวไป 

คดีจราจร 

614 

55 

135 

12 

113 

32 

ข้อมูลปี  2563  

ณ  วันท่ี  31  มีนาคม 2563 

 2.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) 

       -  ศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)  1  แห่ง  มีสมาชิก จำนวน  76  คน 

5.  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

5.1 ภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ   มี   3   ฤดู  คือ 
ฤดูร้อน เดือน   มีนาคม    –    พฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ีย      37 ซ° 
ฤดูฝน เดือน มิถุนายน   –   ตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 28 ซ° 
ฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน –  กุมภาพันธ์   อุณหภูมิเฉล่ีย 22 ซ° 

5.2    ขยะ 

1) ปริมาณขยะ  4.16  ตัน/วัน 
2) รถยนต์ท่ีใช้จัดเก็บขยะ  รวม  3  คัน  แยกเป็น 

ก. รถยนต์คันท่ี  1  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  10 ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 
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ข. รถยนต์คันท่ี  2  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  12 ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540 
ค. รถยนต์คันท่ี  3  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  12 ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2558 

3) ขยะท่ีเก็บขนได้  จำนวน  4.16  ตัน/วัน 
4) ขยะท่ีกำจัดได้    จำนวน  4.16  ตัน/วัน 
เทศบาลตำบลสันป่าตองกำจัดขยะโดยวิธีการจ้างเอกชนนำไปกำจัด 

 5.3  สวนสาธารณะ  จำนวน  5  แห่ง 
5.3.1  สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ  ริมคลองชลประทาน  หมู่ท่ี 10  ต.ยุหว่า  และหมู่ท่ี  5  ต.ทุ่งต้อม       
           รวมพื้นท่ี  7  ไร่  (2,800 ตร.ว.) 
5.3.2  สวนสาธารณะบริเวณศาลเจ้าสะหลีบัวตอง  หมู่ท่ี  10  ต. ยุหว่า  พื้นท่ี     28   ตารางวา 
5.3.3  สวนสาธารณะบริเวณริมคลองชลประทาน(ถนนคนเดิน)  หมู่ท่ี  1  ต. ยุหว่า  พื้นท่ี  175  ตารางวา 
5.3.4  สวนสาธารณะบริเวณสำนักงานเทศบาล  หมู่ท่ี  1  ต.ยุหว่า  พื้นท่ี  625   ตารางวา 

         5.3.5  สวนหย่อมเกาะกลางถนนบริเวณสะพานแม่กุ้ง  หมู่ท่ี  2  ต.ทุ่งต้อม  พื้นท่ี  60 ตารางวา 

 5..4   ที่ดิน    เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน  19  ไร่  มีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมการพัฒนา  คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนสามวัยในเขตเทศบาล  ประกอบด้วย 
 1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อเป็นสถานท่ีออกกำลังกาย 
 2.  ก่อสร้างสะพาน คสล. 
 3.  ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
 4.  ก่อสร้างอาคารศูนย์สามวัย 
 5.  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
 6.  ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.  ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
 8.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
 9.  ก่อสร้างผนังกันดินพร้อมรัว้ คสล. 
 10.  หอนาฬิกา 
 11.  ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน 

ฯลฯ 

2. ข้อมูลด้านบุคลากร 
                   2.1 โครงสร้างของเทศบาลตำบลสันป่าตอง   

 เทศบาลตำบลสันป่าตอง  เป็นเทศบาลท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.เดิม)  กำหนดให้
เป็นเทศบาลขนาดสามัญ โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหาร 
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการใช้
อัตรากําลังได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ออกเป็น  ๑ สำนัก ๔  กอง ได้แก่ 

 

1.  สำนักปลัดเทศบาล 
2.   กองคลัง 
3.  กองช่าง 
4.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
5.  กองการศึกษา 



13 
ท้ังนี้ ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการจำนวนท้ังส้ิน 36 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 6..

อัตรา พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ จำนวน...-..อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ(โดยให้แยกประเภทด้วย) จำนวน.
16.อัตรา พนักงานจ้างท่ัวไป จำนวน.18.อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรท้ังส้ิน จำนวน 79 อัตรา 
แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นจำนวนมากในส่วนราชการ 
และจำนวนบุคลากรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ โดยเป็นข้าราชการ จำนวน.7.อัตรา  พนักงานจ้าง จำนวน
..4.อัตรา เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ของเทศบาลตำบล
สันป่าตอง ต่อไป   

 จากสภาพปัญหาของเทศบาลตำบลสันป่าตองดังกล่าว    เทศบาลตำบลสันป่าตองมีภารกิจอำนาจหน้าท่ี
ท่ีจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2498 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  โดยมี
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

8.1 โครงสร้างของส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอำนวยการ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอำนวยการ 

 

1.1  งานทะเบียนราษฎร 1.1  งานทะเบียนราษฎร  
1.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.3  งานการเจ้าหน้าท่ี 1.3  งานการเจ้าหน้าท่ี  
1.4  งานนิติการ 1.4  งานนิติการ 

 
 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายธุรการ  
1.6  งานธุรการ 1.6  งานธุรการ  
1.7  งานเลขานุการสภา 
 

1.7  งานเลขานุการสภา  

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
1.8 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1.8 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
1.9 งานพัฒนาชุมชน 1.9 งานพัฒนาชุมชน  
๑.๑๐งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑๐งานส่งเสริมการเกษตร  
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โครงสร้างตาม 

แผนอัตรากำลังปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

2.   กองคลัง 2.  กองคลัง  

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

2.1  งานธุรการ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

2.1  งานธุรการ 

 

2.2  งานการเงินและบัญช ี 2.2  งานการเงินและบัญช ี  

2.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน 2.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน  

ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้  

2.4  งานผลประโยชน์ 2.4  งานผลประโยชน์  

2.4  งานแผนท่ีภาษี 2.4  งานแผนท่ีภาษี  

3.  กองช่าง 3.  กองช่าง  

ฝ่ายบริหารงานช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

3.1  งานธุรการ 3.1  งานธุรการ  

3.2  งานวิศวกรรม 3.2  งานวิศวกรรม  

3.๓  งานผังเมือง 3.๓  งานผังเมือง  

ฝ่ายการโยธา ฝ่ายการโยธา  

3.๔  งานสาธารณูปโภค 3.๔  งานสาธารณูปโภค  

3.๕  งานสวนสาธารณะ 3.๕  งานสวนสาธารณะ  

3.๖  งานไฟฟ้าและสถานท่ี 3.๖  งานไฟฟ้าและสถานท่ี  
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โครงสร้างตาม 

แผนอัตรากำลังปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

๔.๑ งานธุรการ 

4.๒  งานสุขาภิบาลและอนามัย 

       ส่ิงแวดล้อม 

๔.๓ งานบริการสาธารณสุข 

๔.๑ งานธุรการ 

4.๒  งานสุขาภิบาลและอนามัย 

       ส่ิงแวดล้อม 

๔.๓ งานบริการสาธารณสุข 

4.4. งานการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 
 

 

5.กองการศึกษา 5.กองการศึกษา  

5.1 งานบริหารวิชาการ 5.1 งานบริหารวิชาการ  

5.2 งานธุรการ 5.2 งานธุรการ  

5.3 งานกีฬาและนันทนาการ 5.3 งานกีฬาและนันทนาการ  

5.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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1.วิสัยทัศน์ 
      มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร   
     ให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพ ยึดหลักคุณธรรม  และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.พันธกิจ 
1.พัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
2.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนอง 
   ความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
3.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
   สันป่าตองให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                  
4.พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของเทศบาลตำบลสันป่าตองให้มีประสิทธิภาพ    
5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตำบลสันป่าตองให้มีศักยภาพในการจัด  
   บริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
6.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   สันป่าตองให้มีประสิทธิภาพ          
7.ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลสันป่าตอง มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทย   ทุกคน ได้ 
   รับการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะประกอบอาชีพและความมั่นคง  
   ในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย                 
8. ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลสันป่าตองนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 
   พัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 2 
       วิสัยทัศน์และพันธกิจการบริหารงานบุคคล 
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ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำ

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือท่ี
เรียกว่า  “HR Scorecard” ท่ี สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลได้ศึกษาและพัฒนาจาก
แนวทางของต่างประเทศแล้วนำมาออกแบบให้เหมาะสมกับระบบราชการไทย  

ฉะนั้น เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย  
 
        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล 
สันป่าตอง มีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้เทศบาลตำบลสันป่าตอง บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กำลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของเทศบาลตำบลสันป่าตอง  ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการ
กำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของเทศบาลตำบลสันป่าตอง  (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 
 
        มิ ติที่  2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สันป่าตอง  (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สันป่าตอง  เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การเล่ือนขั้นเล่ือนตำแหน่ง การโยกย้าย และ
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกต้อง เท่ียงตรง ทันสมัย และ
นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสันป่าตองได้จริง 
      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาลตำบลสันป่าตอง มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   

    4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลตำบลสันป่าตอง  เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากร 

ของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
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         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของเทศบาลตำบลสันป่าตอง   

  2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสันป่าตอง  
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของเทศบาลตำบลสันป่าตอง   
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้  
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของเทศบาลตำบลสันป่าตอง  

        มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การท่ีเทศบาลตำบล
สันป่าตอง จะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้จะต้องกำหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลตำบลสันป่าตอง   
    

        มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง 
การท่ีเทศบาลตำบลสันป่าตอง มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงาน และ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว  
     2) มีการจัดสวัสดิการและส่ิงอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของเทศบาลตำบลสันป่าตอง   
      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สันป่าตอง  กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้
กำลังคนมีความพร้อมท่ีจะขับเคล่ือนเทศบาลตำบลสันป่าตอง ให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยทำ
ใหเ้ทศบาลตำบลสันป่าตอง ใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อย
แล้ว เทศบาลตำบลสันป่าตอง จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการ
ประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสำเร็จท้ัง 5 มิติ  

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

1.วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน การบริหารทรัพยากร 
การวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสันป่าตองในระยะ 

1 – 3 ปีข้างหน้า ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1.1  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน1- 3 ปีข้างหน้า 

1.1.1 ด้านกระบวนงาน 
- นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึก 
   อบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ 
- ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
- จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
- มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
- กระจายอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
- สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการท่ีชัดเจน 
- ลดขัน้ตอนการทำงานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
- กระจายอำนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น 
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได้ 
- มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม               

                     ในหลักสูตรต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่ง 
  - กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเช่ือมโยงกระบวนงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวน 
            งานของตนเอง 

  -ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
  -มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ                     
                     และบริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 

      1.1.2 ด้านบุคลากร 
- บุคลากรต้องมีความรู้ ความชำนาญ และเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และ   
  บุคลากรของเทศบาลตำบลสันป่าตองในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน  
  การนำ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ 
   ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
- การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีส่ิงจูงใจ เช่น การกำหนด Career Path การ 
  จัดสวัสดิการต่าง ๆ  การตั้งชมรมหรือสมาคมต่าง ๆ   
- เพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ  
   แรงจูงใจอื่นๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
- จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
- เพิ่มบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะด้าน 
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-บุคลากรมีการให้บริการท่ีดีกับผู้ท่ีมาติดต่อ และเป็นพี่เล้ียงให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล   
  สันปา่ตองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ โดยมีการสับเปล่ียนกับบุคลากรของ 
  หน่วยงานอื่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
- มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
- บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
- บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปล่ียนแปลง 
- ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

       1.1.3 ด้านทรัพยากร 
- มีการพัฒนา IT ท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
- นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
- มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและ 
   ทันสมัยให้ท้ังระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน 
- สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทำให้การเข้าถึงสารสนเทศทำได้ง่ายและ     
   เท่าเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM 
- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

       1.1.4 ด้านผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 
  เทศบาลตำบลสันป่าตอง 
- เทศบาลตำบลสันป่าตองยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล)  
  ในการบริหารงาน 
- สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
   อย่างแท้จริง 
- บุคลากรเทศบาลตำบลสันป่าตอง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง 
   มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
- สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
- เทศบาลตำบลสันป่าตองจะต้องดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
- มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
- เทศบาลตำบลสันป่าตอง รับฟัง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการ 
   ดำเนินงาน 
 ประชาชน 
-ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึก และการเข้าร่วมในการ 
  ดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
   ตำบลสันป่าตองทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
- ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
   ตำบลสันป่าตอง 
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1.2  จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น 

                 1.2.1 จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่ 
  - บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การ   
     บริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลสันป่าตอง การเงิน การคลัง ระเบียบและ  
     กฎหมาย การนิเทศงาน 
  - การเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น        
    ให้แก่เทศบาลตำบลสันป่าตองและประชาชน 
  - มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการ 
  - มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
  - มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน 
  - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
  - มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
     การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
  - ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถทำงานได้หลายตำแหน่ง 

                 1.2.2 สิ่งที่มุ่งเน้น 
  - เป็นหน่วยงานท่ีค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการ 
     ปรับเปล่ียน 
  - มีการนำระบบIT มาเช่ือมโยงเครือข่ายหน่วยงานย่อย 

1.3. สิ่งท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตาม 
                   เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
     - พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทำงานทดแทนกันได้ 
         - สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นำในการบริหารเปล่ียนแปลง รวมทั้งปรับเปล่ียนทัศนคติ  
          วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง 
        - พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
        - การสร้างองค์กรให้ “จ๋ิวแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้มีคุณภาพ 
        - การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการ 
                 เข้าถึงและการนำไปใช้ประโยชน์ 
          - บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
        - มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปใน 
          ยุคโลกาภิวัฒน์ 
        - สร้างและพัฒนาให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
        - สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
        - สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
        - จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรง 
                           จูงใจในการทำงาน 
          - บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจท่ีได้รับ 
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 1.4 สิ่งที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทำ 
                         - ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 

     - ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
     - มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ  
        อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 

                        - การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกำหนดแผน 
                           ไว้ล่วงหน้า 
                        -  สร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเล่ือนตำแหน่ง การแต่งต้ัง (ย้าย) การอบรม 
                           ศึกษาดูงาน 
                     - มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพื่อสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้ 
                           แก่บุคลากร 
                        - การรักษาคนในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน 
                        - การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เช่น  เรื่องเงินโบนัส 
                        - กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    2.  ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย  
       1.การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
        3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 

    การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของ 
    ผู้บริหารยุคใหม่ท่ีให้ความสำคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของงาน  

                   5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
                    6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว้   
                    7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
        9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                    10. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
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แผนงาน/โครงการแผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566 
 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความ 

สอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง -ระดับความสำเร็จในการ 1.แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง ปลัด เทศบาล -การประชุมเพื่อติดตามผล 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ปรับปรุงโครงสร้างและ แผนอัตรากำลัง นักทรัพยากรฯ ในระดับต่างๆ 
 อัตรากำลัง 

 
   

2.จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า -ระดับความสำเร็จในการ 1. แผนงานการสร้างเส้นทาง ปลัด เทศบาล -การประชุมเพื่อติดตามผล 
ให้ชัดเจน   จัดทำแผนสร้างเส้นทาง ความก้าวหน้า นักทรัพยากรฯ การดำเนินการ 
 ความก้าวหน้า 2. โครงการการให้ทุนการ   
   ศึกษาแก่ข้าราชการ 

 
  

3.ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ -ประชาสัมพันธ์และจัด 1.โครงการประชาสัมพันธ์การ ปลัด เทศบาล 1.การประเมินผลโครงการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ อบรมสัมมนาการบริหาร บริหารทรัพยากรบุคคลแนว นักทรัพยากรฯ 2.การทดสอบความรู้หลังการ 
ให้บุคลากรในหน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ใหม่  อบรมสัมมนา 
 แนวใหม่ให้บุคลากรใน 2.โครงการอบรมการบริหาร   
 หน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่   
4.มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา -มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับ 1.แผนการสร้างหลักสูตรการ ปลัด เทศบาล 1.การนำหลักสูตรไปใช้ฝึก 
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ การพัฒนาภาวะผู้นำให้ พัฒนาภาวะผู้นำให้กับ นักทรัพยากรฯ อบรม 
 กับข้าราชการ ข้าราชการ  2.การพัฒนาหลักสูตรหลัง 
 
 
 

   จากการนำไปใช้ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 5.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ -ร้อยละของผู้ผ่านการฝึก 1.แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ ปลัด เทศบาล 1.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ อบรมการพัฒนาภาวะผู้นำ การอบรม นักทรัพยากรฯ 2.จำนวนผู้ผ่านการอบรม 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น -ระดับความสำเร็จในการ 1.โครงการจัดทำฐานข้อมูล ปลัด เทศบาล 1. การประชุมหน่วยงานท่ี 
ปัจจุบัน จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร บุคลากร องค์การบริหารส่วน นักทรัพยากรฯ เกี่ยวข้อง 
  ตำบลสันป่าตอง  2. การประเมินผลความถูก 
 
 
 
 

 
 

  ต้องของระบบ 

2.จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ -ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศ 1. แผนงานจัดทำฐานข้อมูล ปลัด เทศบาล 1. การประชุมหน่วยงานท่ี 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร ท่ีได้รับการจัดทำเป็นฐาน สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ นักทรัพยากรฯ เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล 
ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานด้านการบริหาร  2. การประเมินผลและพัฒนา 
 ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  ระบบ 
 ด้านการบริหารทรัพยากร 2.แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าว   
 บุคคล สารด้านการบริหารทรัพยากร   
  บุคคลผ่านช่อง ทางท่ีหลาก   
  หลาย เช่น การโทรศัพท์แจ้ง   
  ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่   
  ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 

 
 
 

  



 

25 
 

 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 3.มีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีสอด -ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ 1.  แผนงานการสรรหาและ ปลัด เทศบาล  
 คล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ี บรรจุแต่งต้ังท่ีสอดคล้องกับ นักทรัพยากรฯ  
 ใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ สอดคล้องกับการบริหาร การบริหารทรัพยากรบุคคล   
 บุคลากร ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ แนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒน   
  โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความ ธรรมความคิดของบุคลากร   

  คิดของบุคลากร    
มิติที่ 3 

ประสิทธิผลของ
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT  -ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ 1. โครงการฝึกอบรมทักษะ ปลัด เทศบาล 1. การประเมินผลโครงการ 
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะ ด้าน IT แก่บุคลากร นักทรัพยากรฯ ฝึกอบรม 
 ด้านIT   2. การทดสอบสมรรถนะของ 
    บุคลากรหลังจากเสร็จส้ิน 

     การฝึกอบรม 
 2. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ      -ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับ 1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ปลัด เทศบาล 1.การประเมินผลผู้บริหาร 
 มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การพัฒนา ให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ นักทรัพยากรฯ ท่ีได้รับการฝึกอบรมเพื่อ 
   2. โครงการพัฒนาข้าราชการ  พัฒนาวิสัยทัศน์ 
   หลักสูตรนายก เทศบาล    
   สถาบันพัฒนาบุคลากร   

 3.จัดให้มีระบบการสอนงาน -จำนวนบุคลากรท่ีได้รับการ 1. แผนงานการสร้างระบบ ปลัด เทศบาล 1. การติดตามประเมินผล 
 เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงาน สอนงาน การสอนงานในหน่วยงาน นักทรัพยากรฯ การสอนงาน 
 ควบคู่กันไป    2.การปรับปรุงและพัฒนา 
   

 
 

  ระบบการสอนงาน 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 4.มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง -ร้อยละของบุคลากรท่ีมี 1.โครงการส่งข้าราชการเข้า  กองงานท่ีเกี่ยวข้อง 1.การประเมินผลโครงการ 
  สมรรถนะสูงท่ีเทศบาล

สามารถรักษาไว้ได้ 
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หน่วยงานภายนอก 

  

   2.โครงการพัฒนาและติด   
   ตามประเมินผลการปฏิบัติ   
   งานของข้าราชการบรรจุใหม่   
   และรับโอน   
 5. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  -ระดับความสำเร็จของจัดทำ 1. แผนการจัดการความรู้  กองงานท่ีเกี่ยวข้อง 1. การประชุมเพื่อติดตาม 
  แผนการจัดการความรู้   ความก้าวหน้าของการ 
     ดำเนินการ 

มิติที่ 4 
ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ -ระดับความสำเร็จในการจัด 1. โครงการรณรงค์เพื่อ กองงานท่ีเกี่ยวข้อง 1.การประเมินผลโครงการ 
ปฏิบัติงาน ทำกระบวนงานในการบริหาร กระตุ้นให้ประชาชน   
 ทรัพยากรบุคคลให้มีความ แจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริต   
 โปร่งใส และประพฤติมิชอบ   

 2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน -ระดับความสำเร็จในการจัด 1. แผนงานการจัดทำมาตร กองงานท่ีเกี่ยวข้อง 1. การประเมินและปรับปรุง 
 จริยธรรมของบุคลากร เทศบาลสันป่าตอง ทำมาตรฐานจริยธรรมของ ฐานจริยธรรมของบุคลากร  มาตรฐานจริยธรรมของ 
 และการดำเนินงาน บุคลากร เทศบาลสันป่าตอง เทศบาลสันป่าตอง   บุคลากร เทศบาลสันป่าตอง 
  และระดับความสำเร็จของ 2.โครงการพัฒนาจิตด้วย  1.การประเมินผลโครงการ 
  โครงการ คุณธรรมและจริยธรรม   
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 5 1.การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลัก ระดับความสำเร็จในการ 1.โครงการส่งเสริมและ กองงานท่ีเกี่ยวข้อง 1. การประเมินผลโครงการส่ง 
คุณภาพชีวิตและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา สนับสนุนให้นำหลักปรัชญา  เสริมสนับสนุนให้นำหลัก 

ความสมดุล ทำงานและดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ระหว่างชีวิตกับ  ทำงานและดำรงชีวิต ในการทำงานและดำรงชีวิต  ในการทำงานและดำรงชีวิต 

การทำงาน      
 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ระดับความสำเร็จในการพัฒนา แผนงาน/โครงการ การ กองงานท่ีเกี่ยวข้อง 1.การประเมินผลโครงการ 
 กำหนดปัจจัย การบริหารงานบุคคล คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ กำหนดปัจจัยบริหารงาน  แผนงาน/ การกำหนด 
  ในการทำงานของบุคลากร จาก

การกำหนดปัจจัยการ
บริหารงานบุคคล 

บุคคล  ปัจจัยบริหารงานบุคคล 
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การกำหนดปัจจัยการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564-2566 
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1.ด้าน
สภาพ 
แวดล้อม
ในการ
ทำงาน 

- การสร้าง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของบุคลากร 

1.ออกประกาศนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยไม่ต่ำกว่ามาตรฐานท่ี
กฎหมายกำหนด 
 

เพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้
มีความปลอดภัย 

- ต.ค.-มิ.ย. จำนวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีความ
ปลอดภัยในการ
ทำงานมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
กองสาธารณสุข 

2.จัดหา/ติดต้ัง/ตรวจสอบกล้อง
วงจรปิดหรือถังดับเพลิง ท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร
สำนักงาน 

เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจ
ในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของตนเอง
และหน่วยงาน 
 
 

งบประมาณ
เป็นไปตามเทศ

บัญญัติ
งบประมาณ 

ม.ค.-ส.ค. -จำนวนกล้อง
วงจรปิดท้ังหมด 
-จำนวนถัง
ดับเพลิงท้ังหมด 

บุคลากรมีความรู้สึก
ถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
/กองช่าง 

3.การฝึกซ้อมดับเพลิงและการ
หนีไฟเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยใน
สถานท่ีทำงาน 

เพื่อสร้างความปลอดภัยและ
การเอาตัวรอดหากผจญเหตุ
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
 
 
 

งบประมาณ
เป็นไปตามเทศ

บัญญัติ
งบประมาณ 

มิ.ย.-ก.ย. จำนวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีความรู้สึก
ถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
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2. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. ด้าน
ความก้าว
หน้าและ
ความ
มั่นคงใน
อาชีพ 

- การพัฒนา
บุคลากรให้
เป็นผู้มี
ความรู้ 
ความสามาร
ถและมีทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

รายจ่ายเป็นตาม
หลักสูตรท่ีกำหนด 

ต.ค.-ก.ย. จำนวนบุคลากร
(ข้าราชการ) เข้ารับ
การอบรมอย่างน้อย 1 
หลักสูตรต่อปี 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาลตำบล                 
สันป่าตอง ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

งบประมาณเป็นไป
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ 

ต.ค.-ก.ย. จำนวนบุคลากรเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สำนักปลัด 

- การสร้าง
ความก้าวหน้
าในอาชพี 

1.การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
เพิ่ม/การขยายระดับ/การโอน/การ
ย้ายเพื่อความก้าวหน้า 

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

- ต.ค.-ก.ย. จำนวนบุคลากรท่ีมี
การปรับเปลี่ยน/โอน
หรือย้ายไปตำแหน่งท่ี
สูงข้ึนหรือมี
ความก้าวหน้าข้ึน 

บุคลากรมีความพึง
พอใจในความก้าวหน้า
ของตนเอง 

สำนักปลัด 

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใน
เชิงประจักษ ์

เพื่อนำผลประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
และการเลื่อนข้ันเงินเดือน
อย่างเป็นธรรม 

- เม.ย.และ 
ต.ค. 

จำนวน 2 ครั้งต่อปี บุคลากรมีขวัญกำลัง
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สำนักปลัด 

3.การจัดทำสมุดรายงานการ
ปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรใน
สำนักปลัด 

เพื่อนำมาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัด 
สำนักปลัด 
 

- ต.ค.-ก.ย. จำนวนบุคลากรท่ี
จัดทำสมุดรายงาน  

การประเมินผลการ
ปฏิบัติของบุคลากร
สำนักปลัดเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม 

สำนักปลัด 
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3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมา
ณ 

ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3. ด้าน
การ
สื่อสาร
ภายใน
องค์กร
และการ
ทำงาน
เป็นทีม 

- การสร้าง
ช่องทางการ
สื่อสารและ
การร้องทุกข์
ภายใน
องค์กร 

1.การประชุมพนักงานประจำเดือน - เพื่อจัดประชุมชี้แจงระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติในการทำงาน 
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
 
 

- ต.ค.-ก.ย. จำนวน 12 ครั้ง/ปี การปฏิบัติงานของบุคลากร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.จัดให้มีการสำรวจความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

- เพื่อสำรวจระดับความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การทำงานของพนักงาน 
- เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ผาสุกฯ 
 

- มิ.ย. จำนวน 1 ครั้ง/ปี ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ได้รับรู้ถึงระดับความผาสุก
ของบุคลากรเพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ต่อไป 

สำนักปลัด 

3.จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร
เทศบาลตำบลสันป่าตอง 

- เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการ
ทำงานของบุคลากรเทศบาล
ตำบลสันป่าตอง 
 

- ต.ค.-ก.ย. จำนวน 1 ครั้ง/ปี มีแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการทำงาน
ของบุคลากรเทศบาลตำบล
สันป่าตอง 

สำนักปลัด 
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3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการทำงานเป็นทีม (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.ด้าน
การ
สื่อสาร
ภายใน
องค์กร
และการ
ทำงาน
เป็นทีม 
(ต่อ) 

 4.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารน่ารู้
และการฝึกอบรมผา่นช่องทางและ            
สื่อต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

- เพื่อจัดประชุมชี้แจงระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติในการทำงาน 
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
 

- ต.ค.-ก.ย. มีการ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างน้อย 
2 ข่องทาง 

พนักงานได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอและ
เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด 

5.เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนร้อง
ทุกข์/การติดต่อสื่อสาร เช่น สาย
ด่วนผู้บริหาร/แอพพลิเคชั่น ไลน์/
Facebook หรือเว็บบอร์ดของ
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นต้น 

- เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการ
ทำงานของบุคลากรเทศบาล
ตำบล          สันป่าตอง 
 

- ต.ค.-ก.ย. มีช่องทางการ
สื่อสารท่ีสะดวก 
รวดเร็วอย่างน้อย 
2 ช่องทางข้ึนไป 

บุคลากรสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.การสร้าง
สัมพันธ์ท่ีดีให้
เกิดข้ึนใน
องค์กร 

1.โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในเทศบาลตำบลสันปา่ตอง 
“หลักสูตรการสรางความสัมพันธ์ท่ี
ให้เกิดข้ึนในองค์กร” 

- เพื่อให้บุคลากรมีความสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน 

งบประมาณ
เป็นไปตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

ส.ค. จำนวนบุคลากร
ท่ีเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน 

สำนักปลัด 

2.จัดกิจกรรมการออกกำลังทุกวัน
พุธเพื่อสุขภาพและสรา้งความ
สามัคคี 

- เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและมีการสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดข้ึนในองค์กร 
 
 

- ต.ค.-ก.ย. จำนวนบุคลากร
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรมีร่างกายท่ีแข็งแรง
และมีความรักความสามัคคี
มากยิ่งข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการ 
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3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมา
ณ 

ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3. ด้าน
การ
ส่ือสาร
ภายใน
องค์กร
และการ
ทำงาน
เป็นทีม 
(ต่อ) 

2.การสร้าง
สัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดข้ึนใน
องค์กร 

3.การจัดงานเล้ียงสังสรรค์
ประจำปี (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่) 

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นและเป็นการสร้างขวัญ 
กำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- ธ.ค.-ม.ค. จำนวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีขวัญกำลังใจใน
การทำงานมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

4.จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร          
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

- เพื่อให้เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- เม.ย. จำนวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีดี
และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

5.จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ 

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ร่วมกันสร้างพลังในการรักษา
ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม
ในสถานท่ีสำคัญและท่ี
สาธารณะ 

- ต.ค.-ก.ย. จำวน 3 ครั้ง/ปี สถานท่ีสำคัญและท่ี
สาธารณะมีสภาพแวดล้อม
ท่ีดีขึ้นและบุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมแรง
ร่วมใจกันทำงานเพื่อ
สาธารณะ 

ทุกส่วน
ราชการ 

6. กิจกรรมเนื่องในวนัเกิด/เย่ียม 
(กรณีป่วย/คลอดบุตร) 

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นและเป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 100 
ของจำนวน
เหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นตลอดท้ังปี 

บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีดี
และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
หน่วยงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 
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4. ปัจจัยด้านการบริการและสิทธิสวัสดิการ 
กลยุทธ์ที ่1  การจัดหาสวัสดิการและบริการเพิ่มเติม 
กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมา
ณ 

ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
4.ด้าน
การ
บริการ
และสิทธิ
สวัสดิกา
ร 

1.จัดหา
สวัสดิการ
และ
บริการ
เพิ่มเติม 

1.การประกาศเกียรติคุณผู้ท่ี
ปฏิบัติงานดีหรือมีความ
ประพฤติดี 

เพื่อยกย่องและให้กำลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีมี
ความประพฤติดี 

- เม.ย./ต.ค. จำนวน 2 
ครั้ง/ปี 

บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานและมีแบบอย่างท่ีดีให้
ดำเนินรอยตาม 

สำนักปลัด 

2.จัดทำเส้ือประจำองค์กร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการทำงานและความ
เป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน 
 

- ต.ค.-ก.ย. จำนวน
บุคลากรของ
หน่วยงาน 

บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีดีมีความเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกัน 

ทุกสวน
ราชการ 

3.การจัดหาพวงหรีดและการ
เป็นเจ้าภาพงานศพ 

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการทำงานและให้
กำลังใจต่อเพื่อนร่วมงาน 

- ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 100 
ของจำนวน
งานศพท่ี
เกิดขึ้นตลอด
ท้ังป ี

บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีดีมีความเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกันและมีความเอื้อ
อาทรต่อกัน 

สำนักปลัด 

4.กลุ่มฌาปนกิจศพ
สงเคราะห์เทศบาลตำบลสัน
ป่าตอง 

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการทำงานและให้
กำลังใจต่อเพื่อนร่วมงาน 

- ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 100 
ของจำนวน
งานศพท่ี
เกิดขึ้นตลอด
ท้ังป ี
 

บุคลากรมีขวัญกำลังใจท่ีดีมีความเป็น
อันหนึ่งอนัเดียวกันและมีความเอื้อ
อาทรต่อกัน 

สำนักปลัด 
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1. ปัจจัยด้านการบริการและสิทธิสวัสดิการ (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดหาสวัสดิการและบริการเพิ่มเติม 
กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมา
ณ 

ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

4.ด้านการ
บริการ
และสิทธิ
สวัสดิการ 

2.การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย 

1.การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
สุขภาพท่ีดีและเข้ารับการ
ตรวจรักษาได้ทันท่วงที 
 
 

- ต.ค.-ก.ย. จำนวน 1 
ครั้ง/ปี 

บุคลากรได้ทราบถึงสุขภาพของ
ตนเองและระวงัเกี่ยวกับสุขภาพหาก
ตรวจสอบพบส่ิงผิดปกติจะได้รับการ
รักษาได้ทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

2.จัดหาวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
สำหรับให้บุคลากรได้เล่นกีฬา
ช่วงหลังเลิกงาน 
 
 

เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- ต.ค.-ก.ย. จำนน 1 ครั้ง/
ปี 

บุคลากรมีร่างกายท่ีแข็งแรง กอง
การศึกษา 

3.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน
พระใหญ่หรือวนัสำคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ปลุก
จิตสำนึกของบุคลากรให้มี
หลักธรรมในการ
ปฏิบัติงาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ต.ค.-ก.ย. ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
ของจำนวน 
พระใหญ่หรือ
วันสำคัญทาง
ศาสนาท่ีจัด
หรือเข้าร่วม 
 

บุคลากรมีสุขภาพจิตใจท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริต 

กอง
การศึกษา 
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