นโยบายและกลยุทธ์
ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านอัตรากาลังและบริหารอัตรากาลัง
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)

เทศบาลตาบลวัดธาตุ อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

คานา
เทศบาลตาบลวัดธาตุ เป็นหนํวยงานของรัฐที่มีภารกิจสํงเสริมท๎องถิ่นให๎มีความเข๎มแข็งในทุก
ด๎าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมการดาเนินการในหลายด๎าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด๎านหนึ่ง ที่จะขาดการพัฒนา
ไมํได๎และถือเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให๎ประสบความสาเร็จ และถือเป็นปัจจัยสาคัญที่
จะทาให๎ภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ เพื่อให๎การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยํางมีระบบและตํอเนื่อง เทศบาลตาบลวัดธาตุ โดยได๎ดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จ 5 ด๎าน ที่สานักงาน ก.พ.กาหนดเพื่อให๎เทศบาลตาบลวัดธาตุ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได๎ ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ได๎มีสํวนรํวมในการกาหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลวัดธาตุ จะนาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุ คคลที่ได๎รับการจัดทา
เพื่อเปูาหมายสาคัญในการผลักดันพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็น เทศบาลตาบลวัดธาตุ ที่มีสมรรถนะสูงในการ
สํงเสริมท๎องถิ่น ให๎เป็นกลไกในการพัฒนาตาบลอยํางยั่งยืนคณะทางานการจัดการความรู๎ในเทศบาลตาบลวัดธาตุ
คณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร
เทศบาลตาบลวัดธาตุ

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. เปูาหมาย
บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทที่ 3 นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล
บทที่ 4 การติดตามนโยบาย กลยุทธ์
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นโยบายและกลยุทธ์
ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านอัตรากาลังและบริหารอัตรากาลังระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)
บทที่ 1
1.หลักการและเหตุผล
บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณคําและจาเป็นอยํางยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ๎าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ จะสํงผลให๎การทางานไมํมีประสิทธิผล ลําช๎า และเกิดความเสียหายตํอ
องค์กรดังนั้น องค์กรจาเป็นต๎องจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎
ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการในตาแหนํงนั้นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และให๎บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2.2 เพื่อให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2.3 เพื่อให๎บุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรมจริยธรรม
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาลตาบลวัด
ธาตุ
2.5 เพื่อดารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให๎อยูํคูํองค์กรตํอไป
3. เป้าหมาย
3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ในระยะสั้นของ
ผู๎บริหาร
1. พนักงานในองค์กรสามารถนานโยบายของผู๎บริหารไปปฏิบัติให๎สาเร็จลุลํวง
2. การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอยํางโปรํงใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม
3. พนักงานมีความรู๎ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให๎การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-2ของพนักงานเทศบาล
1. องค์กรให๎การสนับสนุนพนักงานเทศบาล ตาแหนํงสายงานผู๎บริหารทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนา
ในแตํละปีอยํางน๎อย 1 หลักสูตร/โครงการ
2. องค์กรให๎การสนับสนุนพนักงานเทศบาล ตาแหนํงสายงานผู๎ปฏิบัติทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนา
ในแตํละปีอยํางน๎อย 1 หลักสูตร/โครงการ
3. องค์กรให๎การสนับสนุนลูกจ๎างประจา/พนักงานจ๎าง ให๎ได๎รับการพัฒนาในแตํละปี อยํางน๎อย
1 หลักสูตร/โครงการ
ของประชาชน
1. พนักงานในเทศบาลตาบลวัดธาตุ สามารถให๎บริการประชาชนอยํางรวดเร็ว
2. พนักงานในเทศบาลตาบลวัดธาตุ ต๎อนรับประชาชนเป็นอยํางดีสามารถทางานบริการ
ประชาชนพึงพอใจในการให๎บริการ
3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ในระยะยาว
ของผู้บริหาร
1. เทศบาลตาบลวัดธาตุ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนในพื้นที่
2. เทศบาลตาบลวัดธาตุ สามารถปฏิบัติงานสูํความเป็นเลิศในการด๎านการบริหารจัดการ
ของพนักงานเทศบาล
1. เทศบาลตาบลวัดธาตุเป็นองค์กรที่นําอยูํ
2. องค์กรให๎การสนับสนุนในการด๎านการศึกษา และความเจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่ราชการ
ของประชาชน
1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรํงใสในการบริหารงาน
2. องค์กรสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได๎อยํางดียิ่ง
3. องค์กรสามารถทางานตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎
4. พนักงานในองค์การสามารถสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถทาให๎ประชาชน
พึงพอใจในการให๎บริการ

-3บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
วิสัยทัศน์ (vision) การบริหารงานบุคคล
พันธกิจ (Mission)
1. สํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตํางๆ ตามสายงานขจองแตํละคน ที่เห็นวํา
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยํางตํอเนื่อง
2. การประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎ในสานักงานให๎ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของงาน
4. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก๎ไข และพัฒนาให๎ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์
1. จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมการฝึกอบรมหลักสูตรตํางๆ
2. จัดการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร๎างความคุ๎นเคยให๎เกิด
ความรักความสามัคคีรํวมแรงรํวมใจกันในการปฏิบัติงาน
3. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
5. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. เจ๎าหน๎าที่แตํละคนได๎รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามตาแหนํงและหน๎าที่
2. พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง และสมาชิกสภาเทศบาล ได๎รับการศึกษาที่สูงขึ้น
3. พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง เกิดความคุ๎นเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน
4. ได๎รับข๎อมูลขําวสารใหมํๆ ทันตํอเหตุการณ์ในปัจจุบัน
5. มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอยํางพอเพียง
6. การทางานที่รวดเร็วขึ้นทันตํอเวลาเทศบาลตาบลวัดธาตุ ได๎วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช๎หลัก SWOT ดังนี้
จุดแข็ง
1. ผู๎บริหารมีความเป็นกันเองกับเจ๎าหน๎าที่
2. ผู๎บริหารให๎ความสนับสนุนด๎านงบประมาณเป็นอยํางดี
3. เจ๎าหน๎าที่มีเพียงพอ และทางานในหน๎าที่ได๎อยํางตํอเนื่อง

-44. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
5. มีสภาพแวดล๎อมที่ดี สถานที่ทางานเป็นสัดสํวน
6. อาคาร สถานที่ สิ่งกํอสร๎าง ภูมิทัศน์สวยงาม ตั้งอยูํในเขตชุมชน เข๎าถึงได๎สะดวก
7. มีห๎องประชุม อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนตํอการสํงเสริมการเรียนรู๎
8. มีโครงสร๎าง นโยบาย คณะกรรมการบริหารและการจัดแบํงงานที่ชัดเจน
9. มีสัมพันธภาพที่ดีระหวํางองค์กร กับเครือขํายบริการในพื้นที่
10. มีการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง
จุดอ่อน
1. เจ๎าหน๎าที่ขาดความรํวมมือและประสานงานกันในองค์กร
2. ขาดการติดตามประเมินผลที่ครอบคลุม
3. ขาดความรํวมมือกันระหวํางฝุายงาน
4. เจ๎าหน๎าที่ยังขาดความชานาญในการนาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎เทําที่ควร
5. สัมพันธภาพระหวําบุคคล และการทางานเป็นทีมไมํมีประสิทธิภาพเทําที่ควร
6. เจ๎าหน๎าที่ขาดความเข๎าใจ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมํเอื้อตํอระบบการทางานที่มีคุณภาพ
7. ระบบการสสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ
8. บุคลากรบางสํวนปฏิบัติงานไมํเต็มศักยภาพ ไมํตรงสายงาน มีจานวนมาก และไมํมี
ประสิทธิภาพเทําที่ควร
9. อัตรากาลังในบางงาน ไมํเหมาะสม
10. มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการศึกษาตํอ/ฝึกอบรมน๎อย
11. ขาดการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ครบถ๎วน/น าข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์อยํางแท๎จริง
12. แผนประจาปีอนุมัติไมํสอดคล๎องกับเวลา
โอกาส
1. หนํวยงานภาครัฐ เอกชน ให๎ความรํวมมือและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น
2. ผู๎นาชุมชนและ อสม.มีความเข๎มแข็งและความรํวมมือกับเทศบาลเป็นอยํางดี
3. กลุํมแมํบ๎านได๎รับการสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ
4. ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการทากิจกรรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
5. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวํางกลุํมเครือขํายประชาชนและองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและเป็นการสํงเสริมความสัมพันธ์กับเจ๎าหน๎าที่เพื่อพัฒนาองค์กรและทาให๎องค์กรเข๎มแข็งขึ้น

-5อุปสรรค
1. ประชาชนมีความคาดหวังตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสูง
2. ประชาชนไมํมีการพัฒนาตํอยอดในโครงการตํางๆ
3. ผู๎บริหารมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไมํตํอเนื่อง
4. การบริหารความรํวมมือกับภาคีเครือขํายยังไมํครอบคลุม/การทางานเชิงบูรณาการไมํชัดเจน
5. ระดับการศึกษาของประชาชนสํวนใหญํอยูํในเกณฑ์ต่า
6. ประชาชนไมํเข๎าใจการทางานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
7. สถานการณ์ด๎านการเมืองไมํแนํนอน
8. ประชาชนหวังพึ่งแตํองค์กรสํวนท๎องถิ่นเพียงอยํางเดียว
9. ภาวะเศรษฐกิจตกต่า (ไมํปลอดภัยด๎านทรัพย์สิน,เครียด,รายได๎น๎อย,ท๎องถิ่นจัดเก็บภาษีได๎
น๎อย)
10. วัฒนธรรมท๎องถิ่น/สังคมมีการเปลี่ยนแปลง

-6บทที่ 3 นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
นโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลเทศบาลต าบลวั ด ธาตุ บุ คลากรถื อ วํ า เป็ น
ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสาคัญและมีคํายิ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินการขององค์กร จึงได๎กาหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สาหรับใช๎เป็นการอบรมและแนวทางในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
เพิ่มความคุ๎มคําของการใช๎ทรัพยากรให๎การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปรํงใสตรวจสอบได๎และให๎
การปฏิ บั ติงานมีความสุ ข มีข วั ญและกาลั ง ใจที่ดี เกิดความพึ งพอใจในการปฏิ บัติงาน และมีศัก ยภาพเพิ่มขึ้ น
เทศบาลตาบลวัดธาตุ จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด๎านตํางๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์
วางแผน สนับสนุนและสํงเสริมให๎มีโครงสร๎าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลังและการบริหาร
อัตรากาลั งและการบริห ารอัตรากาลังให๎เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคลํองตัวตํอการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของทุกหนํวยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให๎สอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
2. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด๎าน
การสรรหาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับตาแหนํง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน
3. มีเส๎นทางความก๎าวหน๎าของสายอาชีพ
4. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5. จัดทาแผนการสืบทอดตาแหนํงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกํงขององค์กร
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
สํงเสริมให๎มีการพัฒนาอยํางเป็นระบบ ทั่วถึง และตํอเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู๎ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการทางานที่เหมาะสม สอดคล๎องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให๎
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จตามเปูาหมาย
รวมทั้งสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให๎กับบุคลากรในองค์กร
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1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให๎สอดคล๎องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามตาแหนํงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ตาแหนํงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกํง
3. พัฒนาศักยภาพผู๎บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให๎กับผู๎ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตาแหนํงงานอยํางตํอเนื่อง
4. สํงเสริมให๎บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตาบลวัด
ธาตุ
5. พัฒนางานด๎านการจัดการความรู๎ องค์ความรู๎ เพื่อสร๎างวัฒนธรรมเรียนรู๎ การถํายทอดความรู๎
การแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ในการทางานอยํางตํอเนื่อง
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ชํวยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสารสามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช๎บริหารงานด๎วยบุคลากรได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลบุคลากร
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด๎านการบริหารจัดการบุคลากร
3. เสริมสร๎างความรู๎เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด๎านการบริหารจัดการบุคลากรให๎ผู๎ปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใช๎งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
4. นโยบายด้านสวัสดิการ
เป้าประสงค์
เสริมสร๎างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให๎ผู๎ปฏิบัติงานเพื่อ
รักษาคนดี คนเกํงไว๎กับองค์ กร โดยการสํงเสริมความก๎าวหน๎าของผู๎ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร๎างชํองทางการสื่อสาร ให๎สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวปลอด
ภัยและสิ่งแวดล๎อมในการทางาน ตามความจาเป็นเหมาะสม เป็นไปตามที่ก ฎหมายกาหนดและสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อสร๎างความสัมพันธ์ อันดี ระหวํางผู๎บริหารและพนักงานทุกระดับ
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1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
3. ยกยํองพนักงานทีเป็นคนเกํง คนดี และคุณประโยชน์ให๎องค์กร
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
5. ปรับปรุงงชํองทางการสื่อสารด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีตาบลวัดธาตุ
2. ปลัดเทศบาล
3. รองปลัดเทศบาล
4. ผู๎อานวยการกองชําง
5. ผู๎อานวยการกองคลัง
6. ผู๎อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
7. ผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
8. ผู๎อานวยการกองสวัสดิการสังคม
9. ผู๎อานวยการกองศึกษา
10. หัวหน๎าสานักปลัด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

5.นโยบายด้านการบริหาร
1. กระจายอานาจไปสูํผู๎บริหารระดับหัวหน๎างาน ซึ่งเป็นผู๎บังคับบัญชาในระดับต๎น
2. มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให๎เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางที่วางไว๎
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว๎
4. มีการบริหารจัดการมุํงสูํคุณภาพด๎วยความมุํงมั่น รวดเร็ว ถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพให๎มี
ความคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด

-9โครงสร้างส่วนราชการ
เทศบาลตาบลวัดธาตุ เป็นเทศบาลตาบลขนาดกลาง โดยจัดทาโครงสร๎างสํวนราชการและระดับตาแหนํง
พนักงานเทศบาลในแผนอัตรา 3 ปี ดังนี้
(1) สานักปลัดเทศบาล
(2) กองคลัง
(3) กองชําง
(4) กองการศึกษา
(5) กองสวัสดิการสังคม
(6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
(7) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(8) หนํวยตรวจสอบภายใน
ข้อ 1 สานักปลัดเทศบาล มีหน๎าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการที่มิได๎กาหนดให๎เป็นหน๎าที่ของกอง หรือสํวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเรํงรัดการ
ปฏิบั ติร าชการของสํ ว นราชการในเทศบาลให๎ เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลโดยแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
1.1 ฝ่ายอานวยการ
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ /งานอานวยการ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานบริหารงานบุคคล
- งานอานวยการและข๎อมูลขําวสาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานรักษาความสงบเรียบร๎อย
- งานสนับสนุนและบริการประชาชน
- งานรัฐพิธี
- งานคุ๎มครองและบารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ

-101.1.2งานกิจการสภา
- งานระเบียบข๎อบังคับการประชุมสภาฯ
- งานประชุมสภา ทต.
- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจาสภาพ ทต.
- งานการประชุมกลุํมพลังมวลชนอื่น ๆ
- งานอานวยการและประสานราชการ
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
- งานเลือกตั้งสมาชิกสภา ทต.
- งานข๎อมูลการเลือกตั้ง
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานสํงเสริมและสนับสนุนความรู๎และวิชาการแกํสมาชิกสภา ทต.
1.2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
1.2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานปูองกันสาธารณภัย
- งานชํวยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือนร๎อนของราษฎรผู๎ประสบภัย
- งานกู๎ภัย
- งานชํวยเหลือและให๎บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาตําง ๆ
- งานการดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร๎องเรียนทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข๎อบัญญัติและระเบียบของ ทต.
- งานให๎คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีประชาชน

-11ข้อ 2 กองคลังมีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจําย การรับ การนาสํงเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทนเงินบาเหน็จ บานาญ
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินตํางๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได๎และรายจํายตํางๆ การควบคุมการเบิกจํายงานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งาน
เกี่ย วกั บ การพัส ดุ ของเทศบาล และงานอื่น ๆที่ เกี่ ยวข๎องและที่ ได๎ รับมอบหมาย โดยแบํง สํ ว นราชการภายใน
ออกเป็น ดังนี้
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1.1 งานการเงินและบัญชี
- งานรับเงินและเบิกจํายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจํายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจําย
- งานงบการเงินและงบทดรอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานรายงานทางการเงิน
2.2ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียน ควบคุมและเบิกจํายวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
- งานธุรการประจาสํวนการคลัง
2.3ฝ่ายพัฒนารายได้
2.3.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา
- งานพัฒนารายได๎
- งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎

-12ข้อ 3 กองช่าง มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข๎อมูลทางด๎านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกํอสร๎างงานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกํอสร๎างและซํอมแซมบารุง การควบคุมการกํอสร๎างและซํอม
บารุงงานแผนงานด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติง านเครื่องกล การ
ควบคุมการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษาการเบิกจํายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหลํ น้ ามัน เชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย โดยแบํงสํ วนราชการภายใน
ออกเป็น ดังนี้
3.1 ฝายการโยธา
3.1.1 งานก่อสร้าง
- งานกํอสร๎างและบูรณะถนน สะพาน ทางระบายน้า และโครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆ
- งานกํอสร๎างและบูรณะโครงการพิเศษ
- งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานควบคุมงานกํอสร๎างถนน สะพาน รางระบายน้า และโครงสร๎างพื้นฐานอื่น ๆ
- งานธุรการประจาสํวนโยธา
- งานจัดทาฎีกาและพัสดุประจาสํวนโยธา
3.1.2 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร และผังเมือง
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร
- งานออกแบบ
- งานตกแตํงสถานที่
- งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

-133.1.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค เชํน ไฟฟูา เป็นต๎น และกิจการประปา
- งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้า
ข้อ 4 กองการศึกษามีห น๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เชํน การจัดการศึกษา
ปฐมวัยอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให๎มีงานธุรการงานการเจ๎าหน๎าที่ งานบริหาร
วิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา
งานฝึกและสํงเสริมอาชีพ งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือขํายทางการศึกษางานกิจการศาสนา สํงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการงานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข๎องตามที่ได๎รับมอบหมาย โดยแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
4.1.1 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานสํงเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
- งานสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาล
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม
- งานสํงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น
- งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็ก และเยาวชน
- งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือขํายทางการศึกษา
- งานสํงเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.1.2 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา
- งานสารวจแหลํงทํองเที่ยว
- งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจการทํองเที่ยว
- งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
- งานบริการที่พักชั่วคราวสาหรับนักทํองเที่ยว
- งานจัดตั้งและให๎บริการข๎อมูลทํองเที่ยว
- งานจัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือและบริการนักทํองเที่ยว

-14- งานสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา
- งานดูแล และบารุงรักษาสนามกีฬาและศูนย์กีฬาประจาตาบล และประจาหมูํบ๎าน
- งานบริหารโครงการฝึกสอน ฝึกซ๎อม และการแขํงขันกีฬาระดับหมูํบ๎าน ตาบล อาเภอและจังหวัด
- งานควบคุมและให๎บริการอุปกรณ์กีฬา
- งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
ข้อ 5 กองสวัสดิการสังคมมีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การสํงเสริมสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนํนและชุมชนแออัด การให๎คาปรึกษาแนะนาหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ไ ด๎รับมอบหมายโดยแบํงสํวน
ราชการภายในออกเป็น ดังนี้
5.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
5.1.1 งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสุสานและฌาปณสถาน
- งานพัฒนาชุมชนและสังคม
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
- งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจา หมูํบ๎าน
- งานสํงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ
- งานธุรการประจาสํวนสวัสดิการสังคม
5.1.2 งานส่งเสริมอาชีพ การเกษตร และพัฒนาสตรี
- งานสํงเสริมอาชีพและข๎อมูลแรงงาน
- งานสํงเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี
- งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุํมสตรีแมํบ๎าน
- งานสํงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจกิจชุมชน
- งานสํงเสริมและพัฒนากลุํมออกทรัพย์
- งานสํงเสริมและพัฒนากิจการร๎านค๎าชุมชนและศูนย์หัตกรรมประจาตาบลและหมูํบ๎าน
- งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง
- งานสํงเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

-15- งานสํงเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค๎ากลุํมอาชีพ กลุํมหัตกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานสํงเสริมและปรับปรุงขยายพันธุ์พืช
- งานปูองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
- งานเพาะชาและปุ๋ยเคมี
- งานสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
- งานสํงเสริมการบรรจุภัณฑ์และร๎านค๎าสาธิต
- งานศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
ข้อ 6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนสํงเสริมสุขภาพ
และอนามัย การปูองกันโรคติดตํอ งานสัตวแพทย์ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให๎บริการ
ด๎านสาธารณสุขโดยแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
6.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
6.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานอนามัยและสิ่งแวดล๎อม
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
6.1.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานควบคุมและระงับโรคติดตํอ
6.1.3 งานสัตวแพทย์
6.1.4 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
6.1.5 งานบริการสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข

-16ข้อ 7 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีหน๎าที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อประกอบการ
กาหนดนโยบายในการจัดทาแผนหรือ โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการตํางๆซึ่ง
อาจเป็ น นโยบายหรื อแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองการบริห าร หรือความมั่นคงของ
ประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายของเทศบาลโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด
แล๎วแตํกรณีงานเผยแพรํนโยบายขําวสารของเทศบาล เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมของชาติและท๎องถิ่นงานสารนิเทศ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย วางแผนด๎านประชาสั มพันธ์ งานนิติการพิจารณาวินิจฉัยข๎อกฎหมาย รํางและพิจารณา
ตรวจ รํางเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบข๎อบังคับและคาสั่งที่เกี่ยวข๎องจัดทานิติกรรมงานสอบสวนดาเนินการเกี่ยวกับ
วินั ย ของเทศบาลและการร๎ องทุกข์ห รื อุทธรณ์ส อบสวนและเปรียบเทียบการกระทาที่ล ะเมิดเทศบัญญัติ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆที่เกี่ยวข๎องและตามที่ได๎รับมอบหมายโดยแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
7.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
7.1.1 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
- งานข๎อมูลขําวสารของทางราชการ
- งานประชาสัมพันธ์องค์กร
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานจัดทาข๎อบังคับงบประมาณ
- งานโครงการอินเตอร์เน็ตตาบล
- งานประสานโครงการฝึกอบรม

6. นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
1. บริหารกาลังคนให๎สอดคล๎องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช๎กาลังคน
3. พัฒนาผลิตภาพและความคุ๎มคําของกาลังคน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการบริหารกาลังคน โดยมีอัตรากาลังในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

-177. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
1. สร๎างความรู๎และความเข๎าใจให๎กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณคําของการจัดการความรู๎
2. สํงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อตํอการแบํงปันและถํานทอด
3. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาระบบจัดการความรู๎ เพื่อให๎บุคลากรสามารถเข๎าถึงองค์ความรู๎ตํางๆ ขององค์กร
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. จัดทา“แผนการจัดการความรู๎ (KM Action Plan )” โดนมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
กระบวนการจัดการความรู๎ (Knowledge management Process) เป็นกระบวนการที่จะชํวย
ให๎เกิดพัฒนาการของความรู๎ หรือการจัดการความรู๎ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1) การบํงชี้ความรู๎ เป็นการพิจารณาวําองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาหมายคืออะไร
และเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย เราจาเป็นต๎องใช๎อะไร ขณะนี้เรามีความรู๎อะไรบ๎าง อยูํในรูปแบบใด อยูํที่ใคร
2) การเสร๎างและแสวงหาความรู๎ เชํนการสร๎างความรู๎ใหมํ แสวงหาความรู๎จากภายนอก รักษา
ความรู๎เกํา กาจัดความรู๎ที่ใช๎ไมํได๎แล๎ว
3) การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร๎างความรู๎ เพื่อเตรียมพร๎อมสาหรับการเก็บ
ความรู๎อยํางเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ เชํน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให๎เป็นมาตรฐาน ใช๎ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให๎สมบูรณ์
5) การเข๎าถึงความรู๎ เป็นการทาให๎ผู๎ใช๎ความรู๎ถึงความรู๎ที่ต๎องการได๎งํายและสะดวก เชํนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น
6) การแบํงปันแลกเปลี่ยนความรู๎ ทาได๎หลากหลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explict Knowledge
อาจจัดทาเป็นเอกสาร ฐานความรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Taclt Knowledge จัดทาเป็นระบบทีม
ข๎ามสายงาน กิจกรรมกลุํมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว
เวทีแลกเปลี่ยนความรู๎ เป็นต๎น

-217) การเรียนรู๎ควรทาให๎การเรียนรู๎เป็นสํวนหนึ่งของงาน เชํน เกิดระบบการเรียนรู๎จากสร๎างองค์
ความรู๎ การนาความรู๎ไปใช๎ เกิดการเรียนรู๎และประสบการณ์ใหมํ และหมุนเวียนตํอไปอยํางตํอเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Processs) เป็นกรอบ
ความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให๎องค์กรที่ต๎องการจัดการความรู๎ ภายในองค์กร ได๎มุํงเน๎นถึงปัจจัยแวดล๎อมภายในองค์กร
ที่จะมีผลกระทบตํอการจัดการความรู๎ ประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชํน กิจกรรมการมีสํวนรํวมและสนับสนุนจาก
ผู๎บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น),โครงการสร๎างพื้นฐานขององค์กร,ทีม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ,มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล,กาหนดปัจจัยแหํงความสาเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร เชํน กิจกรรมที่ทาให๎ทุกคนเข๎าใจในสิ่งที่องค์กรจะทา,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุก
คน,แตํละคนมีสํวนรํวมได๎อยํางไร
3) กระบวนการและเครื่องมือ – ชํวยให๎การค๎นหา เข๎าถึง ถํายทอด และแลกเปลี่ยนความรู๎
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช๎กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู๎ ลักษณะขององค์กร(ขนาด ,
สถานที่ตั้ง ฯลฯ),ลักษณะการทางาน,วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากร
4) การเรียนรู๎ เพื่อสร๎ างความเข๎าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู๎ โดยการเรียนรู๎ ต๎องพิจารณาถึง เนื้อหา,กลุํมเปูาหมาย,วิธีการ,การประเมินผลและปรับปรุง
5) การวัดผล เพื่อให๎ทราบวําการดาเนินการได๎บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎หรือไมํ ,มีการนาผลของการ
วัดมาให๎ใช๎การปรับปรุงแผนและการดาเนินการให๎ดีขึ้น ,มีการนาผลการวัดมาใช๎ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให๎เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู๎ และการวัดผลต๎องพิจารณาด๎วยวําจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได๎แกํ วัด
ระบบวัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได๎รับ
6) การยกยํองชมเชยและให๎รางวัล เป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีสํวนรํวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข๎อควรพิจารณา ได๎แกํ ค๎นหาความต๎องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยูํ ปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับกิจกรรมที่ทาในแตํละชํวงเวลาการจัดการ
ความรู๎มผี ู๎รู๎ได๎กลําวถึง KM หลายแงํหลายมุมที่อาจรวมมาชี้ธงคาตอบวํา หัวใจของ KM อยูํที่ไหนได๎ โดยอาจกลําว
เป็นลาดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลาดับขั้นของความต๎องการของ McGregor ได๎ โดยเริ่มจากข๎อสมมุติฐาน
แรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปวําความรู๎คือพลัง

-228. นโยบายด้านภาระงาน
1. มีการกาหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยํางชัดเจน
2. มีการจัดทาคูํมือการปฏิบัติงานของทุกงาน
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทาความเข๎าใจถึงภาระงานรํวมกันอยํางสม่าเสมอโดยทุกงาน
จะต๎องมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน
การแก๎ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง ภาระงานประจาทุกเดือน โดยให๎งานการเจ๎าหน๎าที่ จัดทา
คาสั่ งการแบํ งงานและกาหนดหน๎ าที่ความรับผิดชอบของสํ ว นราชการในเทศบาลตาบลวัดธาตุ แยกเป็นสํ ว น
ราชการ และให๎มีการทบทวนการปฎิบัติหน๎าที่ทุกรอบการประเมินหรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
9. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
1. ให๎ทุกงานในทุกกองให๎ข๎อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหลํงข๎อมูลเดียวกัน
2. ให๎ทุกงานจัดทาฐานข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงข๎อมูลเพื่อใช๎รํวมกัน
3. ให๎มีการปรับปรุงงฐานข๎อมูลที่รับผิดชอบให๎เป็นปัจจุบันอยํางสม่าเสมอ โดยให๎ปฏิบัติตามแผน
แมํบทสารสนเทศของเทศบาลตาบลวัดธาตุ งานการเจ๎าหน๎าที่ต๎องมี การประชาสัมพันธ์ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยํางตํอเนื่อง
10. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร
1. มีการประชุมหัวหน๎างานกับผู๎อานวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตามและรํวมแก๎ไข
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนรํวมให๎ข๎อเสนอแนะตํอการบริหารของหนํวยงานเป็นประจา
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการพัฒนาและปรับปรุงงการปฏิบัติงาน
รํวมกัน
3. สนับสนุนและสํงเสริมให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในกิจกรรม
4. สํงเสริมมาตรการการมีสํวนรํวมในการใช๎ทรัพยากรรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ
5. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างและใช๎องค์ความรู๎ในกระบวนการทางานเพื่อให๎บุคลากรพัฒนา
ทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงานให๎บรรลุตามพันธกิจขององค์กรให๎เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ สูงสุดและ
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

-2311. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. มีการสนับสนุนสํงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยํางตํอเนื่องด๎วยการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรมในหลักสูตรตํางๆ ที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาบุคลากร
2. สนับสนุนให๎บุคลากรได๎รับการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด๎านทักษะวิชาการและการรอบรู๎และนาผลมา
เป็ น แนวในการปรั บ ปรุ งการพัฒ นาบุ ค ลากรให๎ มีป ระสิ ทธิภ าพอยํา งตํอเนื่อง โดยให๎ งานการเจ๎า หน๎าที่ จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให๎สอดคล๎องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)
12. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
1. มีการจัดทาแผนการใช๎เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎ ให๎เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล๎องกับภารกิจของกองและให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. มีการจั ดทาสรุ ป รายงานการใช๎จํายงบประมาณทั้งงบประมาณแผํ นดินและเงินรายได๎
ประจาเดือนเวียนให๎บุคลากร และประชาชนทั่วไปได๎ทราบทุกเดือน
3. มีการนาเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการเพื่อให๎การดาเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช๎
4. มีการมอบหมายให๎บุคลากรมีสํวนรํวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด๎วยความโปรํงใส โดยให๎กอง
คลังดาเนินการจาทารายงานสรุปผลการดาเนินงานแล๎วประชาสัมพันธ์ให๎ทุกกองและประชาชนทั่วไปได๎รับทราบ
เป็นประจาทุกเดือน
13. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. สนับสนุนและสํงเสริมให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่น
2. จั ด ท าแผน/กิ จ กรรม/โครงการเป็ น ประโยชน์ ส อดคล๎ อ งกั บ แผนงานด๎ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ดาเนินการให๎ผู๎บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปสูํการสร๎างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

-2414. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตาบลวัดธาตุ
อนุ ส นธิ จ ากคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ ว นท๎ อ งถิ่ น (ก.ถ.) ได๎ ก า หนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข๎าราชการ พนักงาน และลูกจ๎างประจาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งได๎
ประมวลขึ้นจากข๎อข๎อเสนอแนะของผู๎บริหารท๎องถิ่นและประชาชนผู๎รับบริการ จากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช๎เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให๎ข๎าราชการหรือ พนักงานสํวนท๎องถิ่นและลุกจ๎างของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยทั่วไปใช๎ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติได๎แกํ
1. พึงดารงตนให๎ตั้งมั่นอยูํในศีลธรรม ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน๎าที่อยํางเปิดเผย โปรํงใส พร๎อมให๎ตรวจสอบ
3. พึงให๎ บริการด๎วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน๎าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์งานอยํางคุ๎มคํา
5. พึงพัฒนาทักษะความรู๎ ความสามารถ และตนเองให๎ทันสมัยอยูํเสมอ

-25บทที่ 4
การติดตามนโยบายกลยุทธ์ ด้านโครงการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลังระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
***********************
เทศบาลตาบลวัดธาตุ ได๎กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายกลยุทธ์ ด๎านโครงการการ
บริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ด๎ า นการสร๎ า งและพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู๎ ด๎ า น
อัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ประกอบด๎วย
1. ปลัดเทศบาล
เป็นประธาน
2. หัวหน๎าสํวนราชการทุกคน
เป็นกรรมการ
3. เจ๎าหน๎าทีผ่ ู๎รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยให๎ มีหน๎าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาลลูกจ๎าง พนักงานจ๎าง และ
บุคลากรของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ประจาทุกปีพร๎อมทั้งสรุปรายงานผลและข๎อเสนอแนะในการติดตามประเมินผล
เสนอนายกองค์เทศมนตรีรับทราบเพื่อพิจารณา

ประกาศเทศบาลตาบลวัดธาตุ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 – 2/2564)
…………………
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริ หารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉับที่ 6 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2563
เทศบาลตาบลวัดธาตุ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจา (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 – 2/2564) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.ท.กาหนดโดยอนุโลม

-22. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
(ค) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้กาหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับตาแหน่งและกลุ่มตาแหน่งของลูกจ้างประจาดังนี้
(1) ลูกจ้างประจากลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกาหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
(2) ลูกจ้างประจากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ โดยกาหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
(3) ลู ก จ้ า งประจ ากลุ่ ม สนั บสนุ น ที่ มีชื่ อ และลั ก ษณะงานเหมื อ นข้า ราชการหรื อ
พนักงานส่ วนท้องถิ่น ให้ประเมิน สมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3
สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดสมรรถนะ
ทีค่ าดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
2.2 ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้นาแนวทางการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลวัดธาตุ

