นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 25๖๑ – 256๓)

เทศบาลตาบลศรีบัวบาน
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

คานา
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
พ.ศ. 25๖๐ – 256๑ ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพั ฒ นาการดาเนิ น งานด้ า นบริ ห ารงาน
บุคคลของเทศบาลตาบลศรีบัวบานให้มีความสอดคล้อ งกับแผนยุท ธศาสตร์

เทศบาลตาบลศรี บัวบาน

สารบัญ
หน้า
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 25๖๐-256๑
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 พันธกิจ
1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ส่วนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
2.1 ข้อมูลทั่วไป
2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
2.3 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุดแข็ง,จุดอ่อน)
2.5 สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส,ภัยคุกคาม)
ส่วนที่ 3 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 นโยบายด้านการบริหาร
3.2 นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
3.3 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
3.4 นโยบายด้านภาระงาน
3.5 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
3.6 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร
3.7 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.8 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
3.9 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๑
๑
๑
๒
๗
๗
๗
๙
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริ หารและพั ฒนาทรัพยากรบุ คคล
เทศบาลตาบลศรี บัวบาน (พ.ศ. 25๖๑ – 256๓)

ส่วนที่ 1 บททั่วไป
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรั พยากรบุ ค คล เหมาะสมกั บ สภาวะ
เศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้ ว ยความร่ ว มมื อ และการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีบัวบานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุ พัน ธกิ จ ตามที่
กาหนดไว้
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลศรี บัวบาน
“บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจในคุณภาพชีวิต พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมครบถ้วน
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้แก่
ประชาชนและชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งในการดาเนินงาน
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีรายได้ของสิน ค้าเกษตร
4. พัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุ มทุกหมู่บ้านและทุกด้าน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชี พ และเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินงาน
3. เพื่อให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
4. เพื่อให้ประชาชนในสังคม มีความรู้ ความคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการที่ดี

ส่วนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดล้อม
2.1 ข้อมูลทั่วไป
คาขวัญตาบลศรีบัวบาน
เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้าจา ลาน้าแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถีเกษตร
เขตของดีประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน
๑. ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองลาพูน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
ทิศเหนือ
- ติดต่อกับตาบลบ้านกลาง
ทิศใต้
- ติดต่อกับอาเภอแม่ทา ตาบลทาทุ่งหลวง และตาบลทาสบเส้า
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับอาเภอแม่ทา ตาบลทาปลาดุก ตาบลทาสบเส้า
ทิศตะวันตก
- ติดต่อกับตาบลป่าสัก
๒. เนื้อที่

จานวนเนื้อที่ ๑๑๕.๔๒ ตารางกิโลเมตร ( ๗๒,๑๓๙ ไร่ )

๓. ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า และมีเขตป่าชุมชน
๔. จานวนหมู่บ้าน







๑๒ หมู่
หมู่ที่ ๑ บ้านศรีบัวบาน
หมู่ที่ ๓ บ้านจาบอน
หมู่ที่ ๕ บ้านม้าใต้
หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งยาว
หมู่ที่ ๙ บ้านป่าบง
หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแก้ว








หมู่ที่ ๒ บ้านจาขี้มด
หมู่ที่ ๔ บ้านขัวแคร่
หมู่ที่ ๖ บ้านม้าเหนือ
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหล่ม
หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าป๋วย
หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งยาวเหนือ

๕. ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น ๘,๗๐๕ คน

แยกเป็น ชาย ๔,๒๓๘ คน หญิง ๔,๔๖๗ คน

๑. สภาพเศรษฐกิจ
๑.๑ อาชีพทั่วไปของราษฎรในตาบลศรี บัว บาน
- รับจ้างทั่วไป
- ทาการเกษตร
- ธุรกิจส่วนตัว
- รับราชการ

-๓๑.๒ หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
สถานีบริการน้ามัน
- สถานีบริการน้ามันแบบหัวจ่าย
- สถานีบริการน้ามันแบบมือหมุน
ฟาร์มไก่ , สุกร
โรงสีข้าว
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

๙
๖
๓
๖๔
๘
๙๙

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
โรงงาน

๒. สภาพทางสังคม
๒.๑ การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน ๔
แห่ง (เอกชน ๑ แห่ง)
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาบอน หมู่ที่ ๓
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม้า หมู่ที่ ๕
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ ๑๒
๔. สถานรับเลี้ยงเด็กอารีมิตร หมู่ที่ ๑ (เอกชน)
- โรงเรียนประถมศึกษา
๔
แห่ง
๑. โรงเรียนวัดศรีบัวบาน หมู่ที่ ๑
๒. โรงเรียนบ้านจาบอน หมู่ที่ ๑๑
๓. โรงเรียนวัดขัวแคร่ หมู่ที่ ๔
๔. โรงเรียนวัดหนองหล่ม หมู่ที่ ๘
- โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ๒
แห่ง
๑. โรงเรียนวัดบ้านม้า หมู่ที่ ๕
๒. โรงเรียนวัดทุ่งยาว หมู่ที่ ๗
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๑
แห่ง
๑. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หมู่ที่ ๓
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
๑๒ แห่ง
๒.๑ สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจาตาบล
๒
แห่ง
๑. สถานีอนามัยบ้านม้า หมู่ที่ ๕
๒. สถานีอนามัยหนองหล่ม หมู่ที่ ๘
- เตาเผาขยะและโรงพักขยะ
๑๔ เตา (ครอบคลุม ๑๒ หมู่บ้าน)
- อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้าร้อยละ ๑๐๐
๒.๒ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- สถานีตารวจชุมชน
๑
แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณที่ทาการเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
- สถานีตารวจทางหลวงตั้งในพื้นที่
๑
แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ถนนสาย A๔ สายเชียงใหม่ - ลาปาง
- รถน้าอเนกประสงค์และช่วยสนับสนุนการดับเพลิง
๒
คัน
- รถตรวจการณ์และสนับสนุนการซ่อมบารุงไฟฟ้าสาธารณะ

-๔-

-

(รถกระเช้าไฮโดรลิก)
๑
คัน
รถสายตรวจของตารวจชุมชน
๑
คัน
รถจักรยานยนต์สายตรวจเคลื่อนที่เร็ว
๒
คัน
จุดตรวจ อส.ปปส. และ อปพร.
๑
จุดตรวจ (ถาวร)
จุดตรวจ อส.ปปส. และ อปพร.
๑๑
จุดตรวจ (ชั่วคราว)
สถานีป้องกันไฟป่า
๒
แห่ง
๑. สถานีป้องกันไฟป่าบ้านจาขี้มด หมู่ที่ ๒
๒. สถานีป้องกันไฟป่าบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๘
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตาบล จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ เทศบาลตาบลศรีบัวบาน

๓. การบริการพื้นฐาน
๓.๑ การคมนาคม
 มีถนนติดต่อกับอาเภอได้ทุกหมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง, ถนนคอนกรีตเสริมไม้ , ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง ห่างจากตัวเมืองโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 การโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจาบ้าน) ประมาณ ๙๐๐ ครัวเรือน
 การโทรคมนาคม (โทรศัพท์สาธารณะ)
จานวน ๒๖ แห่ง
๓.๒ แหล่งน้าธรรมชาติ
- แม่น้า ลาห้วย ลาเหมือง
๘ สาย (สายหลัก)
๑. แม่น้าสาร หมู่ที่ ๒,๔,๗,๑๑,๑๒
๒. ห้วยป่าดา หมู่ที่ ๙
๓. ห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑
๔. ห้วยผักแปม หมู่ที่ ๘
๕. ห้วยยาง หมู่ที่ ๒
๖. ห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒
๗. ห้วยม่วง หมู่ที่ ๘
๘. ห้วยป่าคา หมู่ที่ ๘
- บึง หนอง
๓๒ แห่ง
๓.๓ แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
บ่อน้าตื้น
บ่อโยก
บ่อบาดาลพร้อมถัง

๑๓
๑๒๐
๓
๒๕

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

-๕๓.๔ สถาบันและองค์กรศาสนา วัด, สานักสงฆ์, สานักปฏิบัติธรรม ดังนี้
๑. วัดศรีบัวบาน
๒. วัดจาขี้มด
๓. วัดจาบอน
๔. วัดเสาหิน (บ้านขัวแคร่)
๕. วัดบ้านม้า
๖. วัดทุ่งยาว
๗. วัดหนองหล่ม
๘. วัดดอยกาศ (บ้านป่าบง)
๙. สานักปฏิบัติธรรมห้วยทรายขาว ( บ้านศรีบัวบาน )
๑๐. สานักปฏิบัติธรรมป่าจากู่ ( บ้านศรีบัวบาน )
๑๑. สานักปฏิบัติธรรมเด่นนกแต้ ( บ้านจาขี้มด )
๑๒. สานักปฏิบัติธรรมดอยน้อย ( บ้านจาบอน )
๑๓. สานักสงฆ์ม่อนฤาษี ( บ้านศรีบัวบาน )
๓.๕ กีฬา และนันทนาการ
กีฬาเอนกประสงค์
จานวน ๑๒ แห่ง
สนามฟุตบอล
จานวน ๕ สนาม
สนามบาสเก็ตบอล
จานวน ๑๐ สนาม
สนามตะกร้อ
จานวน ๑๐ สนาม
สวนสาธารณะ
จานวน ๑ แห่ง
สนามเด็กเล่น
จานวน ๓ แห่ง

-๖-

๔. ศักยภาพในตาบลศรีบัวบาน
จานวนคณะผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาลตาบลศรีบัว บาน
คณะผู้บริหาร
๑. นายสมบัติ
๒. นายศุภกร
๓. นายเกษม
๔. นายไพฑูรย์
๕. นายอลงกรณ์

ใจแจ่ม
ก้อนบอน
พิงคะสัน
หล้าโสด
ฐานะกิจ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัว บาน
๑. นายกาธร
ศศิพงษ์พนา
๒. นายบุญเลิศ เขียวอาสะวะ
๓. นายจรัล
โนโชติ
๔. นายประจวบ ขันนา
๕. นายถาวร
แก้วโขง
๖. นายสุวิทย์
อุปเวียง
๗. นายบัญญัติ
ติสัก
๘. นายบุญทวี
ยศสว่าง
๙. นายอุดร
เตจะโสด
๑๐. นายวีระเดช ปาระมี
๑๑. นายชัยพร
ใจมั่น
๑๒. นางเครือวรรณ วงศ์แจ่ม

จานวน ๑๗ คน

นายกเทศมนตรีตาบลศรีบัวบาน
รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีบัวบาน
รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีบัวบาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลศรีบัวบาน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลศรีบัวบาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
รองประธานสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน

-๗2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

นายกเทศมนตรีตาบลศรี บัวบาน
ปลัดเทศบาลตาบลศรีบัว บาน
ตรวจสอบภายใน

สานักปลัด

กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง

กองการศึกษา

กองส่งเสริมการเกษตร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.3 สภาพด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
- สภาพด้านบุคลากร
- สภาพด้านระบบเครือข่าย
- สภาพด้านระบบสารสนเทศ
2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strength – S)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. มีแหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ บ่อน้าตื้น บ่อบาดาล (บ่อโยก) และสระ
2. มีลาน้าสารไหลผ่าน
3. มีสถาบันและองค์กรในตาบลด้านการศึกษา สาธารณสุข และความปลอดภัย
4. มีสาธารณูปโภคบริการทุกด้าน ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
5. มีหน่วยธุรกิจและบริการในตาบล ได้แก่ โรงสีข้าวและบริการน้ามัน

-๘ด้านเศรษฐกิจ
1. เกษตรกรปลูกพืชสวน ไร่เศรษฐกิจ (พืชสวนครัว ข้าว และลาไย) เป็นพืชหลักสาหรับขายเป็น
รายได้ และปลูกข้าวเพื่อการบริโภคและขาย
2. เกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนมีที่ทากินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิท ธิ์
3. มีแหล่งสินเชื่อและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรกู้ไ ปประกอบอาชีพ
4. มิโรงสีข้าว
๕. เกษตรกรบางส่วนลดต้นทุนการผลิตพืช โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสด
๖. มีโรงงานในตาบลเพื่อการส่งออก ทาให้เกิดรายได้ในท้องถิ่น เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร์
โรงงานกระเบื้องซีแพค น้าอัดลม โรงงานยา เป็นต้น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1. พื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูร ณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงใน
เขตพื้นที่
2. มีแหล่งน้าตามธรรมชาติไหลผ่าน/แหล่งน้าที่สร้างขึ้น/ระบบคลองชลประทาน บางแหล่งมีน้าตลอดปี
สามารถใช้อุปโภค ทาการเกษตรปลูกพืชในฤดูแล้งได้
3. ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยต่อปีเหมาะกับการปลูกพืชไร่ พืชสวน
4. มีการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสดมากขึ้น
ด้านการบริหารจัดการ
1. มีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นตัวแทนในการติดตามผลการดาเนินงานของเทศบาล
2. ผู้นาองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
จุดอ่อน (Weakness – W)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ไม่มีระบบระบายน้าในพื้นที่เกษตรและชุมชน
2. แหล่งน้าที่สร้างขึ้นขาดการบารุงรักษา ไม่สามารถใช้การได้เต็มที่
3. การบริการด้านสาธารณูปโภคบางประเภทไม่เพียงพอ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์สาธารณะ
4. ถนน/เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่เกษตรไม่ส ะดวก
5. มีหน่วยธุรกิจและบริการในตาบล ได้แก่ โรงสีข้าวและบริการ
ด้านเศรษฐกิจ
1. เกษตรส่วนใหญ่ทาเกษตรเชิงเดี่ยว (ปลูกพืชชนิดเดียว) และในรอบปีทาครั้งเดียว
2. เกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้ทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน
3. รายได้/อาชีพเสริมไม่ตลอดปี/รายได้น้อยไม่เพียงพอกับ การครองชี พ
4. เกษตรกรบางส่วนมีที่ดินทากินไม่เพียงพอ เช่าที่ทากินเพิ่ม
5. เกษตรขายผลผลิตได้ราคาต่าและไม่มีอานาจต่อรองราคาในการจาหน่าย
6. ขาดแคลนพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีคุณภาพ

-๙7. เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีทาให้ต้นทุนการผลิตสูง
8. ราคาปัจจัยการผลิตสูง โดยเฉพาะอัตราค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรและสารเคมี
9. การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะปล่อยตามธรรมชาติ และมีปัญหาโรคระบาด
10. การปลูกพืชมีแมลงและศัตรูพืชระบาด
11. ขาดแคลนเงินทุน เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ มาทาการผลิต/มีหนี้สิน
12. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้และความสนใจด้านการพัฒนาการเกษตร เช่น การลดต้นทุน
การผลิต โดยการทาปุ๋ยหมักจากวัสดุในท้องถิ่นแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารจากธรรมชาติ
เพื่อกาจัดวัชพืชและศัตรูพืช
13. เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนชุมชนไม่เ พียงพอและทั่วถึง
ด้านสังคม
1. มีอบายมุข/ปัญหาพฤติกรรมและการศึกษาต่อของเยาวชน
2. ขาดความสนใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ขาดจิตสานึกในการรักษาแหล่งน้าและสภาพแวดล้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1. มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม
2. ดินขาดการบารุงด้วยอินทรียวัตถุทาให้ดินเสื่อมคุณภาพ
3. แหล่งน้าธรรมชาติตื้นเขิน ในฤดูแล้งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
4. ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง)
5. เกิดมลภาวะทางอากาศในเขตอุตสาหกรรมพื้นทีใ่ กล้เคีย ง
ด้านการบริหารจัดการ
1. งบประมาณในการพัฒนามีจากัด
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการซ้าซ้อน ล่าช้า
3. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอไม่ทันสมัย สถานที่คับแคบไม่พร้อมให้บริการ
ประชาชน
4. ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ยังไม่มีความชัดเจนและท้องถิ่นยังไม่พร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจ
โอกาส (Opportunity-O)
1. รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (SML) ช่วยสร้างโอกาสให้หมู่บ้านได้แก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านด้วยตนเอง
2. รัฐบาลได้สานต่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึ งแหล่ งเงินให้แก่
ประชาชนผู้มีรายได้ สร้างทางเลือกและลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ
3. โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นช่องทางใหม่
ของประชาชน
4. โครงการพักหนี้ของเกษตรรายย่อยและยากจน ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้สร้างรายได้และ
อาชีพที่มั่นคง

- ๑๐ 5. การสร้างระบบประกับความเสี่ยงให้เกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผลกระทบ
ความเสียหายจากธรรมชาติ และสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม
6. การเพิ่มคุณภาพของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็น
อุปสรรค
7. โครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน เปิดโอกาสการขยายการลงทุนในภาคเกษตรกรรม
8. โครงการแปรรูปสินค้าเพื่อการเกษตรทาให้สินค้าเกษตรมีมูล ค่าเพื่ อมากขึ้น และมีช่องทางใน
การจาหน่ายไปสู่ตลาดนอกพื้นที่
ข้อจากัด (Threat)
1. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้น ในประเทศและทั่ วโลก ส่งผลต่อการดารงชีวิ ตของ
ประชาชน
2. การบริหารการพัฒนาไม่ เป็น ไปตามแผนยุท ธศาสตร์ เนื่องจากมีการดาเนิน งานซ้ าซ้อ นกัน
หลายหน่วยงาน การติดต่อประสานงานและการปฏิบัติงานมีความล่าช้า
3. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาที่เ ปลี่ยนแปลงไปตามวาระของผู้ บริหารท้ องถิ่นนโยบาย
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
4. งบประมาณและเจ้าหน้าที่ดาเนินงานมีจากัดและไม่เ พียงพอ
5. ภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อการผลิตและการพัฒนา
2.5 สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อ มูลและการประยุก ต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สารสนเทศ
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้ งจากภายในและภายนอกคณะฯ
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

- ๑๑ -

ส่วนที่ 3 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒ นาทรั พยากรบุ คคล
3.1 นโยบายด้านการบริหาร
1. กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น
2. มีการกาหนดแผลกลยุทธ์เพื่อเป็น แนวทางในการบริ หารงานให้ เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่
วางไว้
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกองเพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
3.2 นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริห ารอั ตรากาลัง
1. การบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลั งคน
3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกาลังคน
3.3 นโยบายด้านการสร้างและพั ฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุ ณค่าของการจัดการความรู้
2. ส่งเสริมและสนั บสนุน วัฒ นธรรมขององค์ กรที่ เอื้ อต่ อ การแบ่งปั นและถ่ายทอดความรู้ร ะหว่าง
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของ
องค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 นโยบายด้านภาระงาน
1. มีการกาหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน
2. มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทาความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่าเสมอโดยทุกงานจะต้อง
มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุงภาระงานประจาทุกเดือน
3.5 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
1. ให้ทุกงานในกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้ อมูล เดียวกัน
2. ให้ทุกงานจัดทาฐานข้อ มูล ด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ในภารกิ จของงานนั้น ๆ และหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ

- ๑๒ 3.6 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริห าร
1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อานวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจา
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางาน เพื่อบุคลากรพัฒนาทักษะ
และความชานาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์ กรให้ เกิด ประสิทธิภาพสูง สุด
และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
3.7 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพ ยากรบุคคล
1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลเพื่ อเพิ่มขีด ความสามารถในการปฏิบัติ งานอย่า ง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนาผลมาเป็น
แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อ ง
3.8 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
1. มี ก ารจั ด ทาแผนการใช้เ งิ น งบประมาณทั้ง งบประมาณแผ่ นดิ น และเงิ นรายได้ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. มีการจัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได้ประจาเดือน
3. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไประบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้
4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่ งใส
3.9 นโยบายด้านการทานุบารุงศิ ลปวั ฒนธรรม
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุ ค ลากรมีส่ วนร่ ว มในกิจ กรรมด้ านการทานุบ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรมของ
ท้องถิ่น
2. จัดทาแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ดาเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
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