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ประวัติความเป็นมา 
  เทศบาลต าบลสันป่าตอง  เดิมได้รับการจัดตั้ งเป็นสุ ขาภิบาลยุหว่า  อ าเภอสันป่าตอง        
จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2498  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่ม 72  หน้า 
74  ลงวันที่ 17 กันยายน  2498 
  ได้รับการยกฐานะให้ เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจ า              
ได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ฉบับลงวันที่  10 มิถุนายน  2537  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศท่ัวไป เล่ม 111  ตอนที่ 54ง ลงวันที่  7 กรกฎาคม  พ.ศ.2537 
  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม 2542  ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก  ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 

  ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลต าบลยุหว่า  เป็นเทศบาลต าบลสันป่าตอง          ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอน 84 ก ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2543  มีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่  12  กันยายน  พ.ศ.2543 

ความหมายของตราประจ าเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

พระธาตุเจดีย์    หมายความถึง พระธาตุดอยสุเทพ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เคารพนับถือ  เป็น

สถานทีบ่รรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

รวงข้าว หมายความถึง ข้าวเหนียวสันป่าตอง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ                  
และความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมของท้องถิ่น 

พระอาทิตย์ หมายความถึง  แสงสว่างแห่งสติปัญญา  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์  และความ
รอบรู้ต่าง ๆ ที่จะน ามาพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่น 

 

     บทที่ 1 
       ข้อมูลของเทศบาลต าบล 
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ร่มฉัตร  หมายความถึง  การดูแลให้ความกินดีอยู่ดีในด้านการสาธารณสุขต่อประชาชน 

รั้วก าแพง หมายความถึง  การปกป้อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. สภาพทั่วไป 

1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลต าบลสันป่าตอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 22  

กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  696 กิโลเมตร  มีอาณาเขตตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังนี้ 

ด้านเหนือ           ตั้งแต่หลักเขตท่ี 1  ซ่ึงตั้งอยู่ที่สะพานข้ามล าเหมืองแม่กุ้งฝั่งใต้  ตรงหลัก กม.ที่  21.30  ของ
ทางหลวงแผ่นดินสาย 108  ( เชียงใหม่-ฮอด ) 

            จากหลักเขตท่ี 1  เลียบทางฝั่งใต้ของเหมืองแม่กุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เชิงสะพาน        
ป่าลาน ด้านตะวันออกเป็นระยะทาง  950 เมตร  ซ่ึงเป็นหลักเขตท่ี  2 

ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตท่ี 2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงฟากตะวันออกของทางหลวงชนบทไปต าบล                                  
ทุ่งต้อมและต าบลมะขามหลวงตรงสามแยกและอยู่ห่างโบสถ์วัดศรีอรุณไปทางทิศตะวันออก  
220 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  3 

จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลัก กม.ที่ 24.156               
ของทางหลวงแผ่นดินสาย 108 (เชียงใหม่-ฮอด)  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4 

ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตรงไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฟากตะวันตกทางหลวงชนบท      
เข้าบ้านสันป่าตอง ต าบลยุหว่า ตอนที่อยู่ห่างจากสะพานข้ามเหมืองไปทางทิศใต้ 100 เมตร  
และ อยู่ห่างจากท่ีท าการ สหกรณ์การเกษตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 400 เมตร  ซึ่งเป็น
หลักเขตที่  5 

ด้านทิศตะวันตก    จากหลักเขตท่ี 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงสายสันป่าตอง-แม่วาง ถึงฟาก
เหนือของทางหลวงชนบทเข้าบ้านสันป่าตอง  ต าบลยุหว่า ตอนที่อยู่ห่างจากโบสถ์  วัดสันป่า
ตองไปทางทิศเหนือระยะ  100  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  6 

จากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบหลักเขตที่  1 

พ้ืนที่ เทศบาลต าบลสันป่าตอง  มีพ้ืนที่  3.50778  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  3 ต าบล  9 หมู่บ้าน  คือ 

    รายชื่อหมู่บ้านและต าบลในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ล าดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

1 
2 
9 

10 
14 
1 
2 
5 
3 

บ้านสันป่าตอง 
บ้านกลาง 
บ้านต้นผึ้ง 
บ้านร้องสร้าน 
บ้านมะจ าโรง 
บ้านช่างกระดาษ 
บ้านป่าลาน 
บ้านไร่ 
บ้านสันคะยอม 

ยุหว่า 
ยุหว่า 
ยุหว่า 
ยุหว่า 
ยุหว่า 
ทุ่งต้อม 
ทุ่งต้อม 
ทุ่งต้อม 
มะขามหลวง 

พ้ืนที่บางส่วน 
พ้ืนที่บางส่วน 
พ้ืนที่บางส่วน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่บางส่วน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่บางส่วน 
พ้ืนที่บางส่วน 
พ้ืนที่บางส่วน 
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3.2  ประชากร 

      เทศบาลต าบลสนัป่าตองมีประชากร   ณ   เดือน 30 เมษายน  2556  จ านวน  4,786  คน   แยกเป็น          ชาย    2,219  
คน   หญิง  2,561  คน   มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิน้   2,489   ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร   1,380   คน / ตาราง
กิโลเมตร 
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                          จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ  

(ข้อมูล  ณ  วันที่  31 กรกฎาคม 2563 จากส านักทะเบียนเทศบาลต าบลสันป่าตอง) 

ล าดับ
ที ่

ช่วงอายุ  ( ปี ) 
ชาย  ( 
คน ) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 ต่ ากว่า 11  ปี 168 139 307 

2 11 – 20  ป ี 187 173 360 

3 21 – 30  ป ี 267 278 545 

4 31 – 40  ป ี 313 354 667 

5 41 – 50  ป ี 283 271 554 

6 51 – 60  ป ี 308 429 737 

7 61 - 70  ปี 350 468 818 

8 71 – 80  ป ี 160 217 377 

9 81 – 90  ป ี 54 108 162 

10 91  ปีขึ้นไป 13 15 28 

  รวม 2,103 2ม452 4,555 

4. ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  

4.1   การคมนาคม   การจราจร 

 สภาพถนนสว่นใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      และถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สามารถใช้งานได้ 

ทุกฤดูกาล   แยกเป็น 

ทางหลวงแผน่ดิน 
ก. ทางหลวงหมายเลข  108 สายเชียงใหม่ - ฮอด 

ข. ทางหลวงหมายเลข 1013 สายสนัป่าตอง - แม่วาง 

ค. ทางหลวงหมายเลข 1015 สายสนัป่าตอง - ล าพูน 

ง. ทางหลวงชนบทหมายเลข  ชม  3036   สายคลองชลประทาน 

2.  ถนนกรมชลประทาน   จ านวน   1  สาย 

3.  ถนนที่อยู่ในความรบัผิดชอบของเทศบาล มีทั้งสิ้นจ านวน   22   สาย    ประกอบด้วย 

     -  ถนนคอนกรีต  จ านวน  20  สาย  ระยะทาง   10,975   เมตร 

     -  ถนนลาดยาง จ านวน    2   สาย  ระยะทาง        200    เมตร 

     -  ถนนลูกรัง  จ านวน    1  สาย ระยะทาง         963   เมตร 
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4.2  การประปา 

   ส่วนมากใช้น้ าประปาหมู่บ้านที่เทศบาลจัดสร้างให้ จ านวน 5 แห่ง  ได้แก่ 

1. ประปาหลังอ าเภอ 
2. ประปาบ้านมะจ าโรง 
3. ประปาบ้านช่างกระดาษ 
4. ประปาบ้านไร ่
5. ประปาบ้านสันป่าตอง 

บางส่วนใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน  1  แห่ง  นอกจากนั้นใช้บ่อน้ าตื้น  บ่อบาดาล 
เป็นต้น   

4.3    การไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันปา่ตอง  ใหบ้ริการไฟฟ้าทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลและติดตั้งไฟฟ้า 

สาธารณะเกือบทุกสายแต่ยังไมส่มบูรณ ์ ตั้งอยู่เลขที่  432  หมู่ 10 ต าบลยหุว่า  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชียงใหม่  50120                       

4.4    การสื่อสารและโทรคมนาคม 

1.  ระบบเสยีงตามสายของเทศบาลต าบลสันปา่ตองให้บริการได้เต็มพ้ืนที่ 
2. ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขของการสื่อสารแห่งประเทศไทย  1  แห่ง  คือ  ที่ท าการไปรษณีย์- 

สันป่าตอง  เลขที่ 192 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด  ต.ทุ่งต้อม 

3. ส านักงานบริการโทรศัพท์สันป่าตอง  จ านวน 1  แห่ง  ตั้งอยู่ต าบลทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง 
4. โทรศัพท์มือถือซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน 

4.5  ลักษณะการใช้ที่ดิน 

ลักษณะการใช้ที่ดินของประชาชนในเขตเทศบาล  ส่วนใหญ่มักน าที่นามาจัดสรรแบ่งขายที่ดิน   บาง
แห่งปล่อยให้ 

รกร้างว่างเปล่ามิได้ท าประโยชน์ตามสมควรเนื่องจากขาดแคลนน้ า  และบางแห่งที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ปรับปรุงพื้นท่ีให้ท าการเกษตรกรรมได้  แต่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่    

5. ด้านเศรษฐกิจ 

5..1  อาชีพ/รายได้ประชากร 

ลักษณะของการประกอบอาชีพหลกัของประชาชนในท้องถิ่นสว่นใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจการค้าและพาณิชย์  รบัราชการ  
รับจ้างและเกษตรกรรม  รายได้เฉลีย่ของประชากรในเขตเทศบาล  79,067  บาท/คน/ป ี

52  ด้านเกษตรกรรม 

  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญทางการเกษตรที่ส าคัญและมีชื่อเสียง  คือ  ข้าว  ล าไย  ถั่วเหลืองและหอมหัวใหญ่ 
หน่วยงานที่ส าคัญ  คือ  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ (สถานีทดลองข้าวอ าเภอสันป่าตอง)  ตั้งอยู่เลขที่  176  หมู่ที่  3   

ต. มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง  จ. เชียงใหม่  ประเภทพันธ์ข้าวที่มีจ าหน่าย   ได้แก่  กข 6  ข้าวหอมมะลิ  105  ข้าวเหนียวสันปาตอง  
ข้าวสุพรรณบุรี  1 
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   6.  การพาณิชยกรรมและบริการ 

6.1  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

 1)  สถานีบริการน้ ามัน  3    แห่ง 

 2)  ตลาดสด   2    แห่ง 

  3)  ร้านค้าทัว่ไป        735    แห่ง 
4)  ท่าข้าวสิริชัย   1    แห่ง 

  6.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 

1)  สถานธนานุบาล  1    แห่ง 

2)  โรงฆ่าสัตว์   1    แห่ง 

6.3 สถานประกอบการด้านการเงิน 

       1)  ธนาคาร   จ านวน   6  แห่ง  คือ 

      ธนาคารของรัฐบาล 

1.  ธนาคารออมสินสาขาสันป่าตอง 
2.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

     ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 

1. ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง 
     ธนาคารพาณิชย์ 

1.   ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง 

2.   ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง 

3.   ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง 

2)   สถานบันสินเชื่อ อื่น ๆ 

(1)  สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

(2)  บริษัท  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  และแหล่ง เงินทุนอ่ืน ๆ 

7.  การอุตสาหกรรม 

การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมี ดังนี้ 

1. โรงสีข้าวเชียงใหม่ พลสุริยะ 

8.  การท่องเที่ยว 

       ในเขตเทศบาลไม่มีจุดเด่นในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   เนื่องจากสถานที่แสดงถึง
วัฒนธรรมส าคัญต่าง ๆ มีน้อยและเป็นเส้นทางผ่านระหว่างอ าเภอกับจังหวัด  ส่วนมากจะเป็นวัด ประเพณี 
รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละชุมชน 
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9  การปศุสัตว์ 

 มีการเลี้ยงสัตว์  เช่นโคเนื้อ (เล็กน้อย) มีการเลี้ยงเป็ด ไก่พ้ืนเมือง ภายในครอบครัว  เท่านั้น 

5  ด้านสังคม 

       5.1 ชุมชน 

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลแบ่งออกเป็น    10   ชุมชน      จ านวนบ้าน   2,498   หลังคาเรือน จ านวน
ประชากรในชุมชนรวม    4,786   คน   รายละเอียด ดังนี้ 

1. ชุมชนสันป่าตอง           หมู่ที่  1  ต าบลยุหว่า    
2.  ชุมชนบ้านหย่อนอารมณ์  หมู่ที่  1  ต าบลยุหว่า    
3. ชุมชนบ้านต้นผึ้ง-สันคะยอม หมู่ที่  9  ต าบลยุหว่า  จ านวน  129  ครัวเรือน  
    และหมู่ท่ี 3  ต. มะขามหลวง  จ านวน  50  ครัวเรือน  รวม  182  ครัวเรือน 

             4. ชุมชนบ้านหลังอ าเภอ   หมู่ที ่  2   ต าบลยุหว่า  จ านวน   75  ครัวเรือน  
             5. ชุมชนบ้านหลังตลาด      หมู่ที่  10  ต าบลยุหว่า  จ านวน  608 ครัวเรือน 

6. ชุมชนบ้านมะจ าโรง      หมู่ที่  14   ต าบลยุหว่า 
 7. ชุมชนบ้านพักป่าไม้      หมู่ที่  14   ต าบลยุหว่า 
8. ชุมชนบ้านช่างกระดาษ  หมูท่ี่   1   ต าบลทุ่งต้อม  จ านวน   412  ครัวเรือน 
9. ชุมชนบ้านป่าลาน      หมู่ที่   2   ต าบลทุ่งต้อม  จ านวน     42  ครัวเรือน 
10. ชุมชนบ้านไร่      หมู่ที่   5   ต าบลทุ่งต้อม  จ านวน   371  ครัวเรือน 

5.2 ศาสนา 

      ประชนชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  บางส่วนนับถือศาสนาอิสลามและคริสต์  มีวัดในเขตเทศบาล  
จ านวน  6  แห่ง  ดังนี้ 

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

5.3 ประเพณีวัฒนธรรม 

  ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไว้คงเดิม โดยมีประเพณีที่ส าคัญ 
คือ ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่ไม้ค้ า
โพธิ์  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  เป็นต้น  

 

5.4  การศึกษา 

         ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน  3 โรงเรียน   

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1  แห่ง  รายละเอียด  ดังนี้ 

 

จ านวน 714 ครัวเรือน 

จ านวน  539  ครัวเรือน 
 

จ านวน  361  ครัวเรือน 
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โรงเรียนสังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสันป่าตอง  (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)   
ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 หมาย

เหตุ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรยีน 

จ านวน
คร ู

จ านวน
ห้องเรยีน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านว
นครู 

จ านวน
ห้องเรียน 

 

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

          

 

    2.  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ   

ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 หมาย
เหตุ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านว
นครู 

จ านวน
ห้องเรยีน 

จ านวน
นักเรยีน 

จ านวน
คร ู

จ านวน
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 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านว
นครู 

จ านวน
ห้องเรยีน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

จ านวน
ห้องเรียน 

 

1,067 67 37 974 65 34 885 61 31  

          

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 

ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลต าบลสันป่าตอง  (ข้อมูลปีการศึกษา  2562  เทอม 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2561 – 30 มีนาคม 2562 )       
จ านวนห้องเรียนศูนย์ กศน. ต าบล             15    ห้อง  

      จ านวนครูต าบลละ  1  คน             11     คน 

      จ านวนนักเรียน  แยกเป็น 

-  ระดับประถม  จ านวน   102    คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน   211    คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน   320    คน 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสันป่าตอง   1   แห่ง 
        จ านวนห้องเรียน           1       ห้อง  
        จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก       3       คน 
       จ านวนนักเรียน            26       คน 

4.5  กีฬา  นันทนาการ 
1) สนามกีฬาอเนกประสงค์   จ านวน  1  แห่ง (ส านักงานเทศบาล) 

2) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสันป่าตอง จ านวน  1  แห่ง 

3) ลานอเนกประสงค์   จ านวน 6   แห่ง   ดังนี้ 

(1) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดสันป่าตอง   หมู่ที่    1  ต าบลยุหว่า 
(2) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดร้องสร้าน   หมู่ที่   10  ต าบลยุหว่า 
(3) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดศรีอรุณ หมู่ที่    5  ต าบลทุ่งต้อม 
(4) ลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนวัดศรีอรุณ   หมู่ที่  5  ต าบลทุ่งต้อม 
(5) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดกลางทุ่ง หมู่ที่    2  ต าบลทุ่งต้อม 
(6) ลานอเนกประสงค์หน้าวัดสันคะยอม หมู่ที่    3  ต าบลมะขามหลวง 

4.6  การสาธารณสุข 
1)  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ฯ  จ านวน    1    แห่ง 
2)  คลีนิกเอกชน    จ านวน   11   แห่ง 
3)  ร้านขายยา    จ านวน     7   แห่ง 
4)  ห้องน้ าสาธารณะ   จ านวน  5  แห่ง  คือ   

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

  3. หลัง ร.ร.วัดศรีอรุณ  หมู่  5  ต.บ้านไร่    4.  กาดสะหลีบัวตอง  หมู่ที่  10   
  5. ในบริเวณส านักงานเทศบาล  หมู่ที่  1  ต.ยุหว่า 
 
อัตราการป่วย  5  อันดับแรกในปี   2563 ( สาธารณสุขอ าเภอสันป่าตอง ) 

  1.  โรคระบบไหลเวียนเลือด  จ านวน  1,616  คน   
  2.  โรคระบบหายใจ   จ านวน  1,241  คน 
  3.  โรคต่อมหลั่งภายในโภชนาการเมตะบอลิซัม  จ านวน  627  คน 
  4.  โรคติดเชื้อและปรสิต   จ านวน    218   คน       
  5.  โรคระบบประสาท   จ านวน    151   คน   

อัตราการตาย  5  อันดับแรกในปี  2563  ( โรงพยาบาลสันป่าตอง ) 

1. โรคหัวใจล้มเหลว 
2. โรคไตวายเฉียบพลัน 

  3.  โรคมะเร็งตับในท่อน้ าดี 
  4.  โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 
  5.  โรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน 
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4.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1)  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  จ านวน  5   ครั้ง  ( ปี ) 

  ในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

  -  เพลิงไหม้บ้านเรือน   นอกเขตเทศบาล  จ านวน  3  ครั้ง   

  -  เพลิงไหม้หญ้า   ในเขตเทศบาล  จ านวน 9  ครั้ง  นอกเขตฯ  จ านวน  22  ครัง้ 

  -  บริการน้ าดื่ม/ใช ้/ล้าง ในเขตเทศบาล  จ านวน   49  ครั้ง  นอกเขตฯ  จ านวน    205   ครั้ง 

2)  พนักงานดับเพลิง จ านวน   10   คน 

3)  รถดับเพลิง จ านวน    2   คัน 

4)  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง    จ านวน  3   คัน  แยกเป็น 

คันที ่ 1  จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า  5,000  ลิตร   

คันที่  2  จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า  10,000 ลิตร  

4.8  ความมั่นคงและปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

 1.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและประชาชน 

      -  สถานีต ารวจ  1  แห่ง 

      สถิตคิดีอาญาทั่วไปและคดีจราจรในเขตพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง  ( ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสันป่าตอง  ) 

ล าดับ รายการ 
ปี  พ.ศ.  
2561 

ปี  พ.ศ.  
2562 

ปี  พ.ศ.  
2563 

หมายเหต ุ

1 

2 

คดีอาญาทั่วไป 

คดีจราจร 

614 

55 

135 

12 

113 

32 

ข้อมูลปี  2563  

ณ  วนัที่  31  มีนาคม 2563 

 2.  อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) 

       -  ศูนย์อ านวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)  1  แห่ง  มีสมาชิก จ านวน  76  คน 

5.  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

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

5.2    ขยะ 

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

ก. รถยนต์คันที่  1  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  10 ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536 



12 
ข. รถยนต์คันที่  2  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  12 ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540 
ค. รถยนต์คันที่  3  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  12 ลบ.หลา  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2558 

3) ขยะที่เก็บขนได้  จ านวน  4.16  ตัน/วัน 
4) ขยะที่ก าจัดได้    จ านวน  4.16  ตัน/วัน 
เทศบาลต าบลสนัป่าตองก าจัดขยะโดยวิธีการจา้งเอกชนน าไปก าจัด 

 5.3  สวนสาธารณะ  จ านวน  5  แห่ง 
5.3.1  สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ  ริมคลองชลประทาน  หมู่ที่ 10  ต.ยหุว่า  และหมู่ที่  5  ต.ทุ่งตอ้ม       
           รวมพ้ืนที่  7  ไร ่ (2,800 ตร.ว.) 
5.3.2  สวนสาธารณะบรเิวณศาลเจ้าสะหลีบวัตอง  หมู่ที ่ 10  ต. ยหุว่า  พ้ืนที่     28   ตารางวา 
5.3.3  สวนสาธารณะบรเิวณริมคลองชลประทาน(ถนนคนเดิน)  หมู่ที่  1  ต. ยุหว่า  พ้ืนที่  175  ตารางวา 
5.3.4  สวนสาธารณะบรเิวณส านกังานเทศบาล  หมู่ที่  1  ต.ยุหว่า  พ้ืนที่  625   ตารางวา 

         5.3.5  สวนหย่อมเกาะกลางถนนบริเวณสะพานแม่กุ้ง  หมู่ที่  2  ต.ทุ่งต้อม  พ้ืนที่  60 ตารางวา 

 5..4   ที่ดิน    เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน  19  ไร่  มีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนยร์วมการพัฒนา  คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนสามวัยในเขตเทศบาล  ประกอบด้วย 
 1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย 
 2.  ก่อสร้างสะพาน คสล. 
 3.  ก่อสร้างระบบประปาผวิดินขนาดใหญ ่
 4.  ก่อสร้างอาคารศูนย์สามวัย 
 5.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
 6.  ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 7.  ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
 8.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
 9.  ก่อสร้างผนังกันดินพร้อมรั้ว คสล. 
 10.  หอนาฬิกา 
 11.  ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน 

ฯลฯ 

2. ข้อมูลด้านบุคลากร 
                   2.1 โครงสร้างของเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

 เทศบาลต าบลสันป่าตอง  เป็นเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.เดิม)  ก าหนดให้
เป็นเทศบาลขนาดสามัญ โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหาร 
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได ้ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้ประโยชน์ในการใช้
อัตราก าลังได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ออกเป็น  ๑ ส านัก ๔  กอง ไดแ้ก่ 

 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 
2.   กองคลัง 
3.  กองช่าง 
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.  กองการศึกษา 



13 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 36 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 6..

อัตรา พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จ านวน...-..อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ(โดยให้แยกประเภทด้วย) จ านวน.
16.อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน.18.อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 79 อัตรา 
แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจ านวนมากในส่วนราชการ 
และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ โดยเป็นข้าราชการ จ านวน.7.อัตรา  พนักงานจ้าง จ านวน
..4.อัตรา เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ของเทศบาลต าบล
สันป่าตอง ต่อไป   

 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลสันป่าตองดังกล่าว    เทศบาลต าบลสันป่าตองมีภารกิจอ านาจหน้าที่
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2498 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  โดยมี
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

8.1 โครงสร้างของส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 

 

1.1  งานทะเบียนราษฎร 1.1  งานทะเบียนราษฎร  
1.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.3  งานการเจ้าหน้าที่ 1.3  งานการเจ้าหน้าที่  
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 

แผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

2.   กองคลัง 2.  กองคลัง  

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

2.1  งานธุรการ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

2.1  งานธุรการ 

 

2.2  งานการเงินและบัญชี 2.2  งานการเงนิและบัญชี  

2.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน 2.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน  

ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้  

2.4  งานผลประโยชน์ 2.4  งานผลประโยชน์  

2.4  งานแผนที่ภาษี 2.4  งานแผนที่ภาษี  

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  งานไฟฟ้าและสถานที่ 3.๖  งานไฟฟ้าและสถานที่  
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โครงสร้างตาม 

แผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

๔.๑ งานธุรการ 

4.๒  งานสุขาภิบาลและอนามัย 

       สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ งานบริการสาธารณสุข 

๔.๑ งานธุรการ 

4.๒  งานสุขาภิบาลและอนามัย 

       สิ่งแวดล้อม 

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 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร   
     ให้สามารถท างานแบบมืออาชีพ ยึดหลักคุณธรรม  และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.พันธกิจ 
1.พัฒนาเทศบาลต าบลสันป่าตองให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2.ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนอง 
   ความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
3.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
   สันป่าตองให้สามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
4.พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของเทศบาลต าบลสันป่าตองให้มีประสิทธิภาพ    
5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลต าบลสันป่าตองให้มีศักยภาพในการจัด  
   บริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
6.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   สันป่าตองให้มีประสิทธิภาพ          
7.ส่งเสริมให้เทศบาลต าบลสันป่าตอง มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทย   ทุกคน ได้ 
   รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะประกอบอาชีพและความมั่นคง  
   ในการด ารงชีวิต เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย                 
8. ส่งเสริมให้เทศบาลต าบลสันป่าตองน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 
   พัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 2 
       วิสัยทศัน์และพันธกจิการบริหารงานบุคคล 
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ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น  มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือที่
เรียกว่า  “HR Scorecard” ที่ ส านักงาน ก.พ. โดยส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลได้ศึกษาและพัฒนาจาก
แนวทางของต่างประเทศแล้วน ามาออกแบบให้เหมาะสมกับระบบราชการไทย  

ฉะนั้น เทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย  
 
        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
สันป่าตอง มีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้เทศบาลต าบลสันป่าตอง บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการ
ก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 
        มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สันป่าตอง  (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สันป่าตอง  เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  การโยกย้าย และ
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลสันป่าตองได้จริง 
      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาลต าบลสันป่าตอง มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   

    4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลสันป่าตอง  เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

บทท่ี 3 
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากร 

ของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
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         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

  2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของเทศบาลต าบลสันป่าตอง   
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

        มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่เทศบาลต าบล
สันป่าตอง จะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลสันป่าตอง   
    

        มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง 
การที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน และ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว  
     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของเทศบาลต าบลสันป่าตอง   
      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สันป่าตอง  กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้
ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเทศบาลต าบลสันป่าตอง ให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท า
ใหเ้ทศบาลต าบลสันป่าตอง ใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมี ในระดับน้อย
แล้ว เทศบาลต าบลสันป่าตอง จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการ
ประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิติ  

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

1.วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน การบริหารทรัพยากร 
การวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลสันป่าตองในระยะ 

1 – 3 ปีข้างหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1.1  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญท่ีองค์กรต้องการให้เกิดขึ้นใน1- 3 ปีข้างหน้า 

1.1.1 ด้านกระบวนงาน 
- น าเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึก 
   อบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 
- ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
- จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
- มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
- กระจายอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
- สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
- ลดขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
- กระจายอ านาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากขึ้น 
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
- มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม               

                     ในหลักสูตรต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่ง 
  - กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกระบวน 
            งานของตนเอง 

  -ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
  -มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นย า สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ                     
                     และบริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 

      1.1.2 ด้านบุคลากร 
- บุคลากรต้องมีความรู้ ความช านาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และ   
  บุคลากรของเทศบาลต าบลสันป่าตองในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน  
  การน า IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ 
   ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
- การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การก าหนด Career Path การ 
  จัดสวัสดิการต่าง ๆ  การตั้งชมรมหรือสมาคมต่าง ๆ   
- เพ่ิมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ  
   แรงจูงใจอ่ืนๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
- จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
- เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
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-บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล   
  สันป่าตองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ โดยมีการสับเปลี่ยนกับบุคลากรของ 
  หน่วยงานอื่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
- มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
- บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
- บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

       1.1.3 ด้านทรัพยากร 
- มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
- น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
- มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและ 
   ทันสมัยให้ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ โดยค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
- สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและท าให้การเข้าถึงสารสนเทศท าได้ง่ายและ     
   เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM 
- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

       1.1.4 ด้านผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 
  เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
- เทศบาลต าบลสันป่าตองยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)  
  ในการบริหารงาน 
- สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
   อย่างแท้จริง 
- บุคลากรเทศบาลต าบลสันป่าตอง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง 
   มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
- สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
- เทศบาลต าบลสันป่าตองจะต้องด าเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
- มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
- เทศบาลต าบลสันป่าตอง รับฟัง และน าความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการ 
   ด าเนินงาน 
 ประชาชน 
-ประชาชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตส านึก และการเข้าร่วมในการ 
  ด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลสันป่าตองท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
- ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลสันป่าตอง 
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1.2  จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีที่องค์กรมีอยู่และอยากรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งๆ ขึ้น 

                 1.2.1 จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่ 
  - บุคลากรมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การ   
     บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลสันป่าตอง การเงิน การคลัง ระเบียบและ  
     กฎหมาย การนิเทศงาน 
  - การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น        
    ให้แก่เทศบาลต าบลสันป่าตองและประชาชน 
  - มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการ 
  - มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
  - มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
  - ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
  - มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
     การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
  - ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถท างานได้หลายต าแหน่ง 

                 1.2.2 สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
  - เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการ 
     ปรับเปลี่ยน 
  - มีการน าระบบIT มาเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานย่อย 

1.3. สิ่งท้าทายหรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จตาม 
                   เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
     - พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
         - สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้น าในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
          วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
        - พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
        - การสร้างองค์กรให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีคุณภาพ 
        - การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการ 
                 เข้าถึงและการน าไปใช้ประโยชน์ 
          - บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
        - มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไปใน 
          ยุคโลกาภิวัฒน์ 
        - สร้างและพัฒนาให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
        - สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
        - สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
        - จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรง 
                           จูงใจในการท างาน 
          - บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจที่ได้รับ 
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 1.4 สิ่งท่ีหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะท า 
                         - ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 

     - ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
     - มีการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ  
        อย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 

                        - การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยก าหนดแผน 
                           ไว้ล่วงหน้า 
                        -  สร้างขวัญก าลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรม 
                           ศึกษาดูงาน 
                     - มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้ 
                           แก่บุคลากร 
                        - การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน 
                        - การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เช่น  เรื่องเงินโบนัส 
                        - กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    2.  ประเด็นยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย  
       1.การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

2. การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
        3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 

    การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของ 
    ผู้บริหารยุคใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของงาน  

                   5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
                    6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้   
                    7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
  8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
        9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                    10. การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
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แผนงาน/โครงการแผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566 
 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความ 

สอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง -ระดับความส าเร็จในการ 1.แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง ปลัด เทศบาล -การประชุมเพ่ือติดตามผล 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ปรับปรุงโครงสร้างและ แผนอัตราก าลัง นักทรัพยากรฯ ในระดับต่างๆ 
 อัตราก าลัง 

 
   

2.จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า -ระดับความส าเร็จในการ 1. แผนงานการสร้างเส้นทาง ปลัด เทศบาล -การประชุมเพ่ือติดตามผล 
ให้ชัดเจน   จัดท าแผนสร้างเส้นทาง ความก้าวหน้า นักทรัพยากรฯ การด าเนินการ 
 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.มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา -มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับ 1.แผนการสร้างหลักสูตรการ ปลัด เทศบาล 1.การน าหลักสูตรไปใช้ฝึก 
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ การพัฒนาภาวะผู้น าให้ พัฒนาภาวะผู้น าให้กับ นักทรัพยากรฯ อบรม 
 กับข้าราชการ ข้าราชการ  2.การพัฒนาหลักสูตรหลัง 
 
 
 

   จากการน าไปใช้ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 5.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ -รอ้ยละของผู้ผ่านการฝึก 1.แผนการส่งบุคลากรเข้ารับ ปลัด เทศบาล 1.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ อบรมการพัฒนาภาวะผู้น า การอบรม นักทรัพยากรฯ 2.จ านวนผู้ผ่านการอบรม 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็น -ระดับความส าเร็จในการ 1.โครงการจัดท าฐานข้อมูล ปลัด เทศบาล 1. การประชุมหน่วยงานที่ 
ปัจจุบัน จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร บุคลากร องค์การบริหารส่วน นักทรัพยากรฯ เกี่ยวข้อง 
  ต าบลสันป่าตอง  2. การประเมินผลความถูก 
 
 
 
 

 
 

  ต้องของระบบ 

2.จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ -ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศ 1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูล ปลัด เทศบาล 1. การประชุมหน่วยงานที่ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร ที่ได้รับการจัดท าเป็นฐาน สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ นักทรัพยากรฯ เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผล 
ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานด้านการบริหาร  2. การประเมินผลและพัฒนา 
 ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  ระบบ 
 ด้านการบริหารทรัพยากร 2.แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าว   
 บุคคล สารด้านการบริหารทรัพยากร   
  บุคคลผ่านช่อง ทางที่หลาก   
  หลาย เช่น การโทรศัพท์แจ้ง   
  ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่   
  ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 3.มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอด -ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 1.  แผนงานการสรรหาและ ปลัด เทศบาล  
 คล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่ บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ นักทรัพยากรฯ  
 ใหม่ โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ สอดคล้องกับการบริหาร การบริหารทรัพยากรบุคคล   
 บุคลากร ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ แนวใหม่ โดยค านึงถึงวัฒน   
  โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความ ธรรมความคิดของบุคลากร   

  คิดของบุคลากร    
มิติที่ 3 

ประสิทธิผลของ
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

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

     การฝึกอบรม 
 2. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า      -ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ 1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ปลัด เทศบาล 1.การประเมินผลผู้บริหาร 
 มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การพัฒนา ให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ นักทรัพยากรฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ 
   2. โครงการพัฒนาข้าราชการ  พัฒนาวิสัยทัศน์ 
   หลักสูตรนายก เทศบาล    
   สถาบันพัฒนาบุคลากร   

 3.จัดให้มีระบบการสอนงาน -จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ 1. แผนงานการสร้างระบบ ปลัด เทศบาล 1. การติดตามประเมินผล 
 เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงาน สอนงาน การสอนงานในหน่วยงาน นักทรัพยากรฯ การสอนงาน 
 ควบคู่กันไป    2.การปรับปรุงและพัฒนา 
   

 
 

  ระบบการสอนงาน 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 4.มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง -ร้อยละของบุคลากรที่มี 1.โครงการส่งข้าราชการเข้า  กองงานที่เก่ียวข้อง 1.การประเมินผลโครงการ 
  สมรรถนะสูงที่เทศบาล

สามารถรักษาไว้ได้ 
ศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หน่วยงานภายนอก 

  

   2.โครงการพัฒนาและติด   
   ตามประเมินผลการปฏิบัติ   
   งานของข้าราชการบรรจุใหม่   
   และรับโอน   
 5. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  -ระดับความส าเร็จของจัดท า 1. แผนการจัดการความรู้  กองงานที่เกี่ยวข้อง 1. การประชุมเพื่อติดตาม 
  แผนการจัดการความรู้   ความก้าวหน้าของการ 
     ด าเนินการ 

มิติที่ 4 
ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ -ระดับความส าเร็จในการจัด 1. โครงการรณรงค์เพ่ือ กองงานที่เก่ียวข้อง 1.การประเมินผลโครงการ 
ปฏิบัติงาน ท ากระบวนงานในการบริหาร กระตุ้นให้ประชาชน   
 ทรัพยากรบุคคลให้มีความ แจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริต   
 โปร่งใส และประพฤติมิชอบ   

 2. มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน -ระดับความส าเร็จในการจัด 1. แผนงานการจัดท ามาตร กองงานที่เก่ียวข้อง 1. การประเมินและปรับปรุง 
 จริยธรรมของบุคลากร เทศบาลสันป่าตอง ท ามาตรฐานจริยธรรมของ ฐานจริยธรรมของบุคลากร  มาตรฐานจริยธรรมของ 
 และการด าเนินงาน บุคลากร เทศบาลสันป่าตอง เทศบาลสันป่าตอง   บุคลากร เทศบาลสันป่าตอง 
  และระดับความส าเร็จของ 2.โครงการพัฒนาจิตด้วย  1.การประเมินผลโครงการ 
  โครงการ คุณธรรมและจริยธรรม   
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 5 1.การส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลัก ระดับความส าเร็จในการ 1.โครงการส่งเสริมและ กองงานที่เก่ียวข้อง 1. การประเมินผลโครงการส่ง 
คุณภาพชีวิตและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา สนับสนุนให้น าหลักปรัชญา  เสริมสนับสนุนให้น าหลัก 

ความสมดุล ท างานและด ารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ระหว่างชีวิตกับ  ท างานและด ารงชีวิต ในการท างานและด ารงชีวิต  ในการท างานและด ารงชีวิต 

การท างาน      
 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ระดับความส าเร็จในการพัฒนา แผนงาน/โครงการ การ กองงานที่เก่ียวข้อง 1.การประเมินผลโครงการ 
 ก าหนดปัจจัย การบริหารงานบุคคล คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ ก าหนดปัจจัยบริหารงาน  แผนงาน/ การก าหนด 
  ในการท างานของบุคลากร จาก

การก าหนดปัจจัยการ
บริหารงานบุคคล 

บุคคล  ปัจจัยบริหารงานบุคคล 
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การก าหนดปัจจัยการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564-2566 
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1.ด้าน
สภาพ 
แวดล้อม
ในการ
ท างาน 

- การสร้าง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของบุคลากร 

1.ออกประกาศนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
โดยไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด 
 

เพ่ือให้บุคลากรยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้
มีความปลอดภัย 

- ต.ค.-มิ.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีความ
ปลอดภัยในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

2.จัดหา/ติดตั้ง/ตรวจสอบกล้อง
วงจรปิดหรือถังดับเพลิง ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
ส านักงาน 

เพ่ือให้บุคลากรมีความมั่นใจ
ในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของตนเอง
และหน่วยงาน 
 
 

งบประมาณ
เป็นไปตามเทศ

บัญญัติ
งบประมาณ 

ม.ค.-ส.ค. -จ านวนกล้อง
วงจรปิดทั้งหมด 
-จ านวนถัง
ดับเพลิงทั้งหมด 

บุคลากรมีความรู้สึก
ถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
/กองช่าง 

3.การฝึกซ้อมดับเพลิงและการ
หนีไฟเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยใน
สถานที่ท างาน 

เพ่ือสร้างความปลอดภัยและ
การเอาตัวรอดหากผจญเหตุ
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
 
 
 

งบประมาณ
เป็นไปตามเทศ

บัญญัติ
งบประมาณ 

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

ส านักปลัด 
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2. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. ด้าน
ความก้าว
หน้าและ
ความ
มั่นคงใน
อาชีพ 

- การพัฒนา
บุคลากรให้
เป็นผู้มี
ความรู้ 
ความสามาร
ถและมีทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

รายจ่ายเปน็ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 

ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากร
(ข้าราชการ) เข้ารบั
การอบรมอย่างน้อย 1 
หลักสูตรต่อปี 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาลต าบล                 
สันปา่ตอง ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

งบประมาณเปน็ไป
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ 

ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากรเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

- การสร้าง
ความก้าวหน้
าในอาชีพ 

1.การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
เพิ่ม/การขยายระดับ/การโอน/การ
ย้ายเพื่อความก้าวหนา้ 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากรที่ปฏบิัติงาน 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากรที่มี
การปรับเปลี่ยน/โอน
หรือย้ายไปต าแหนง่ที่
สูงขึ้นหรือมี
ความก้าวหน้าขึน้ 

บุคลากรมีความพงึ
พอใจในความก้าวหน้า
ของตนเอง 

ส านักปลัด 

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใน
เชิงประจักษ ์

เพื่อน าผลประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อย่างเป็นธรรม 

- เม.ย.และ 
ต.ค. 

จ านวน 2 คร้ังต่อป ี บุคลากรมีขวัญก าลงั
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

3.การจัดท าสมุดรายงานการ
ปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรใน
ส านักปลัด 

เพื่อน ามาใช้ในการ
ประเมนิผลการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรในสังกัด 
ส านักปลัด 
 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากรที่
จัดท าสมุดรายงาน  

การประเมินผลการ
ปฏิบัติของบุคลากร
ส านักปลัดเปน็ไปอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม 

ส านักปลัด 
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3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการท างานเป็นทีม 
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมา
ณ 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. ด้าน
การ
สื่อสาร
ภายใน
องค์กร
และการ
ท างาน
เป็นทีม 

- การสร้าง
ช่องทางการ
สื่อสารและ
การร้องทุกข์
ภายใน
องค์กร 

1.การประชุมพนักงานประจ าเดือน - เพื่อจัดประชุมชี้แจงระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติในการท างาน 
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร 
- เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
 
 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวน 12 ครั้ง/ป ี การปฏิบัติงานของบุคลากร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.จัดให้มีการส ารวจความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

- เพื่อส ารวจระดับความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การท างานของพนักงาน 
- เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏบิัติการเสริมสร้างความ
ผาสุกฯ 
 

- มิ.ย. จ านวน 1 คร้ัง/ป ี ผู้บริหารและผูบ้ังคบับัญชา
ได้รับรู้ถึงระดับความผาสุก
ของบุคลากรเพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ต่อไป 

ส านักปลัด 

3.จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

- เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลสันป่าตอง 
 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวน 1 คร้ัง/ป ี มีแผนปฏบิัติการเสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบล
สันปา่ตอง 

ส านักปลัด 
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3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการท างานเป็นทีม (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถปุระสงค ์ งบประมาณ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

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

 4.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารน่ารู้
และการฝึกอบรมผ่านช่องทางและ            
สื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง 

- เพื่อจัดประชุมชี้แจงระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติในการท างาน 
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร 
- เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
 

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

พนักงานได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอและ
เป็นปัจจบุัน 

ส านักปลัด 

5.เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนร้อง
ทุกข์/การติดต่อสื่อสาร เช่น สาย
ด่วนผูบ้ริหาร/แอพพลิเคชั่น ไลน์/
Facebook หรือเว็บบอร์ดของ
เทศบาลต าบลสันป่าตอง เป็นตน้ 

- เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากรเทศบาล
ต าบล          สันป่าตอง 
 

- ต.ค.-ก.ย. มีช่องทางการ
สื่อสารที่สะดวก 
รวดเร็วอย่างน้อย 
2 ช่องทางขึ้นไป 

บุคลากรสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

2.การสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นใน
องค์กร 

1.โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
“หลักสูตรการสรางความสัมพันธ์ที่
ให้เกิดขึ้นในองค์กร” 

- เพื่อให้บุคลากรมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 

งบประมาณ
เป็นไปตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

ส.ค. จ านวนบุคลากร
ที่เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความสัมพันธท์ี่ดี
ต่อกัน 

ส านักปลัด 

2.จัดกิจกรรมการออกก าลังทุกวัน
พุธเพื่อสุขภาพและสร้างความ
สามัคค ี

- เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีการสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 
 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรง
และมีความรักความสามัคคี
มากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 
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3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และการท างานเป็นทีม 
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างช่องทางการสื่อสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมา
ณ 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

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

2.การสร้าง
สัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดข้ึนใน
องค์กร 

3.การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ประจ าปี (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม)่ 

- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดข้ึนและเป็นการสร้างขวัญ 
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- ธ.ค.-ม.ค. จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีขวัญก าลังใจใน
การท างานมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

4.จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพร          
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

- เพ่ือให้เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- เม.ย. จ านวน 1 ครั้ง/ปี บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี
และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

5.จัดกิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ 

- เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ร่วมกันสร้างพลังในการรักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ในสถานที่ส าคัญและที่
สาธารณะ 

- ต.ค.-ก.ย. จ าวน 3 ครั้ง/ปี สถานที่ส าคัญและท่ี
สาธารณะมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีข้ึนและบุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมแรง
ร่วมใจกันท างานเพ่ือ
สาธารณะ 

ทุกส่วน
ราชการ 

6. กิจกรรมเนื่องในวันเกิด/เยี่ยม 
(กรณีป่วย/คลอดบุตร) 

- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดข้ึนและเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 100 
ของจ านวน
เหตุการณ์ที่

เกิดข้ึนตลอดทั้งปี 

บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี
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 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
4.ด้าน
การ
บริการ
และสิทธิ
สวัสดิกา
ร 

1.จัดหา
สวัสดิการ
และ
บริการ
เพ่ิมเติม 

1.การประกาศเกียรติคุณผู้ที่
ปฏิบัติงานดีหรือมีความ
ประพฤติดี 

เพ่ือยกย่องและให้ก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มี
ความประพฤติดี 

- เม.ย./ต.ค. จ านวน 2 
ครั้ง/ปี 

บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและมีแบบอย่างที่ดีให้
ด าเนินรอยตาม 

ส านักปลัด 

2.จัดท าเสื้อประจ าองค์กร เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการท างานและความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวน
บุคลากรของ
หน่วยงาน 

บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดีมคีวามเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

ทุกสวน
ราชการ 

3.การจัดหาพวงหรีดและการ
เป็นเจ้าภาพงานศพ 

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการท างานและให้
ก าลังใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 

- ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 100 
ของจ านวน
งานศพที่
เกิดข้ึนตลอด
ทั้งปี 

บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดีมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเอ้ือ
อาทรต่อกัน 

ส านักปลัด 

4.กลุ่มฌาปนกิจศพ
สงเคราะห์เทศบาลต าบลสัน
ป่าตอง 

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการท างานและให้
ก าลังใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 

- ต.ค.-ก.ย. ร้อยละ 100 
ของจ านวน
งานศพที่
เกิดข้ึนตลอด
ทั้งปี 
 

บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดีมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเอ้ือ
อาทรต่อกัน 

ส านักปลัด 
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1. ปัจจัยด้านการบริการและสิทธิสวัสดิการ (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดหาสวัสดิการและบริการเพิ่มเติม 
กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

ปัจจัย กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมา
ณ 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4.ด้านการ
บริการ
และสิทธิ
สวัสดิการ 

2.การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย 

1.การตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี
สุขภาพทีด่ีและเขา้รับการ
ตรวจรักษาได้ทันท่วงที 
 
 

- ต.ค.-ก.ย. จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

บุคลากรได้ทราบถึงสุขภาพของ
ตนเองและระวังเกี่ยวกับสุขภาพหาก
ตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติจะได้รับการ
รักษาได้ทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

2.จัดหาวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับให้บุคลากรได้เล่นกีฬา
ช่วงหลังเลิกงาน 
 
 

เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- ต.ค.-ก.ย. จ านน 1 ครั้ง/
ปี 

บุคลากรมีร่างกายท่ีแข็งแรง กอง
การศึกษา 

3.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน
พระใหญ่หรือวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจ ปลุก
จิตส านึกของบุคลากรให้มี
หลักธรรมในการ
ปฏิบัติงาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ต.ค.-ก.ย. ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
ของจ านวน 
พระใหญ่หรือ
วันส าคัญทาง
ศาสนาที่จัด
หรือเข้าร่วม 
 

บุคลากรมีสุขภาพจิตใจที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริต 

กอง
การศึกษา 
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