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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ

เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกหนึ่งมิติ
ที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ที ่วางเอาไว้  

บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอด
รับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่
สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่   จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท า 
เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นเทศบาลต าบลที่มีสมรรถนะสูง ในการ
ส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน” 

 วิสัยทัศน ์( Vision)  
บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพ่ือพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง 

คนดี และมีคุณภาพ  

พันธกิจ ( Mission)  
1. บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความ

มั่นคง และความเป็นกลางทางการเมือง เป็นพื้นฐาน  
2. พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้น าสูงในการปฏิบัติงาน อย่างมี

คุณภาพ  
3. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นคนดี มี

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน  
4. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้มี

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  

 ทิศทางการปฎิรูปประเทศ  
1.พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการเกษตรครบวงจร  
2. พัฒนาแหล่งน าเพ่ือการเกษตร ให้เพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกร  
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและระบบสหกรณ์ จัดหาตลาดจ าหน่าย

สินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
4. สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน เพ่ือให้กลุ่มอาชีพในชุมชน หรือกองทุนที่มีอยู่ได้รับการ

พัฒนาเป็นองค์กรที่ม่ันคง  
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5. ส่งเสริมกองทุนกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน การประกอบอาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมข้ึนเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในต าบลรังกาใหญ่  
6. บริหารงบประมาณเพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่าย  
7. พัฒนาการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ซึ่งจะท าให้งบประมาณเพ่ิมข้ึน สามารถ

น ามาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
จุดแข็ง S 
๑.บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2.การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3.ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ  
   ท างาน ในฐานะตัวแทน 
4.มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5.ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า 
   ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6.ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้จาก 
   การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติ 

จุดอ่อน  W 
1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2.พ้ืนที่พัฒนากว้าง  ปัญหามากท าให้บางสายงานมี    
   บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 

โอกาส O 
1.ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาที่ดี 
2.มีส่วนใหญ่มีคว่มคุ้นเคยกันดี 
3.บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต ทต.ท าให้รู้สภาพ 
   พ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4.บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญาโท 
  เพ่ิมข้ึน 
5.ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท    
  ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าหมาย 

ข้อจ ากัด T 
1.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
  ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชนการด าเนินการ   
  ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้
ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจของ ทต. 
3.งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน
ประชากรและภารกิจ 

การด าเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล  
1. สานักงานปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ

ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล  โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล  ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของ เทศบาล โดยก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 10 งาน คือ  

1) ฝ่ายอ านวยการ   2) ฝ่ายธุรการ 
    - งานการเจ้าหน้าที่       - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    - งานป้องกันฯ       - งานจัดท างบประมาณ 
    - งานสวัสดิการละสังคม      - งานนิติกร 
    - งานส่งเสริมการเกษตร      - งานธุรการ 
    - งานส่งเสริมปศุสัตว์       - งานกิจการสภา  
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2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง  
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดย
ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 4 งาน คือ  

1) ฝ่ายบริหารงานการคลัง   2) ฝ่ายพัฒนารายได้ 
    - งานการเงินและบัญชี        - งานพัฒนารายได้ 
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน        - งานธุรการ 

3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและการซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม การ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 5  งาน คือ  

1) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  2) ฝ่ายการโยธา 
    - งานผังเมือง        - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
    - งานสาธารณูปโภค       - งานสวนสาธารณะ 

    - งานธุรการ  

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สาธารณสุข
ชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  และงานอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์  จะมีงานด้านการ
รักษาพยาบาลในเบื้องต้น  เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดย ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย  5 งาน คือ 
  1) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

   - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   - งานส่งเสริมสุขภาพ  
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานธุรการ 
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5. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้มีงาน
ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งาน
การศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และ
เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมการเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดย 
ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย  4 งาน คือ 
  1) ฝ่ายบริหารการศึกษา 

    - งานบริหารการศึกษา 
    - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม  
    -  งานกีฬาและนันทนาการ 
    -  งานธุรการ 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 

  

 

 

  

 

 

 

นายกเทศมนตรีต าบล 

ประเมินผล 

หวัหนา้

หน่วยงานจดัท า

แผน ควบคุม 

ก ากบัดูแล 

ผู้ปฎิบัติงานมี
ความรู้เข้าใจ

งานที่ท า 

สั่งการ/วางแผน/วินิจฉัย 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้วรายงาน 

ท างานตามค าสัง่ฝึกฝน
พัฒนาด้วยตนเองตาม

ยุทธศาสตรไ์ด ้
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การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และใช้ระบบเปิด   เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และ
การต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่จึงเป็น ดังนี้ 

 

 วางแผนอัตราก าลัง 
     สรรหา 
     ประเมินผล/รายงาน 
 
 
  

 สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
 ให้ความเป็นธรรม  ส่งเสริม/สนับสนุนให้ความ 
   เป็นธรรมควบคุมตรวจสอบ 

 

 

              
         ท างานเป็นทีม 

             ฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
             สนองยุทธศาสตร์ได้ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

นายกเทศมนตร ี หัวหน้าหน่วยงานจัดท าแผน 
ควบคุมก ากับดูแลสนบัสนนุ 

ผู้ปฎิบัตงิานมีความรู้เข้าใจ
งานทีท่ า 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่  ประกอบด้วย  

๑. นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่  ประธานกรรมการ  
๒. ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่    กรรมการ   
3. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล   กรรมการ  
4. ผู้อานวยการกองคลัง    กรรมการ  
5. ผู้อานวยการกองช่าง    กรรมการ  
6. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ   กรรมการ  
7. ผู้อานวยการกองการศึกษา   กรรมการ  
8. นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ  

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่
ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผล
การติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ทราบ 


