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ค าน า 

              องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ 
เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและ ครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่ง
ที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ จะท า ให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วน 
ต าบลบุ่งแก้ว ได้ด าเนินการตามกรอบ มาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ที่ส านักงาน กพพพก าหนด เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศ ทางการ
บริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ ด าเนินการ  
จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มี
ส่วน ร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การ
บริหาร ส่วนต าบลบุ่งแก้ว จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท า เพ่ือเป้าหมายส าคัญใน
การผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้
เป็นกลไกในการ พัฒนาต าบลอย่างยั่งยืน  
 

คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร  
     องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
1 2. วัตถุประสงค์  
1 3. เป้าหมาย 1  

บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต.บุ่งแก้ว 
วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ  
บทที่ 3   นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล  
บทที่ 4 การติดตามนโยบาย กลยุทธ์  

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
ด้านอัตราก าลังและบริหารอัตราก าลัง ระยะเวลา ๓ ปี (พพศพ ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  
บทที่ 1 1.หลักการและเหตุผล บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของ

ทุกองค์กร ถ้าขาดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า 
และเกิดความเสียหายต่อองค์กร ดังนั้น องค์กรจ าเป็นดกต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงานตาม

ลักษณะ งานที่รับผิดชอบ  
2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึน  
2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งแก้ว 
2.5 เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป  
3. เป้าหมาย  
3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอในระยะสั้น ของ

ผู้บริหาร  
1. พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง  
2. การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม  
3. พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ของพนักงานส่วนต าบล  
1. องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่

ละป ีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ  
2. องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่

ละป ีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ  



3. องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 
หลักสูตร/ โครงการ  

1. พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว  
2. พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถท างานให้

ประชาชนพึงพอใจ ในการให้บริการ  
3.2 การท างานเป็นไปตามความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งแก้ว ในระยะยาว ของผู้บริหาร  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้วมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนใน พ้ืนที่  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในการด้านการบริหารจัดการ 

ของพนักงานส่วนต าบล  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว เป็นองค์กรที่น่าอยู่  
2. องค์กรให้การสนับสนุนในการด้านการศึกษา และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ  
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ี

ได้อย่างดียิ่ง สามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ พนักงานในองค์การสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้ประชาชนพึงพอใจในการ ให้บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว วิสัยทัศน์ (vision) 

 
การบริหารงานบุคคล พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสายงานขจองแต่ละคน ที่เห็นว่าเหมาะสม

และเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
2. การประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพของงาน  
4. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น 
ยุทธศาสตร์  
1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  
2. จัดการประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดความ

รักความ สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน  
3. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  
5. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามต าแหน่งและหน้าที่  
2. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และสมาชิก อบตพ ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น  
3. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เกิดความคุ้นเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน  
4. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
5. มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง  
6. การท างานที่รวดเร็วขึ้นทันต่อเวลา องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้  
จุดแข็ง  
1. ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่  
2. ผู้บริหารให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดี  
3. เจ้าหน้าที่มีเพียงพอ และท างานในหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง  
4. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ  
5. มีสภาพแวดล้อมที่ดี สถานที่ท างานเป็นสัดส่วน  
6. อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์สวยงาม ตั้งอยู่ในเขตชุมชน เข้าถึงได้สะดวก  
7. มีห้องประชุม อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้  
8. มีโครงสร้าง นโยบาย คณะกรรมการบริหารและการจัดแบ่งงานที่ชัดเจน  



9. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร กับเครือข่ายบริการในพ้ืนที่  
10. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
จุดอ่อน  
1. เจ้าหน้าที่ขาดความร่วมมือและประสานงานกันในองค์กร  
2. ขาดการติดตามประเมินผลที่ครอบคลุม  
3. ขาดความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายงาน  
4. เจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญในการน าอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เท่าที่ควร  
5. สัมพันธภาพระหว่าบุคคล และการท างานเป็นทีมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
6. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือต่อระบบการท างานที่มีคุณภาพ  
7. ระบบการสสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ 
8. บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ ไม่ตรงสายงาน มีจ านวนมาก แต่ไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร  
9. อัตราก าลังในบางงาน ไม่เหมาะสม  
10. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาต่อ/ฝึกอบรมน้อย  
11. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วน/น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  
12. แผนประจ าปีอนุมัติไม่สอดคล้องกับเวลา  
โอกาส  
1. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ผู้น าชุมชนและ อสมพมีความเข้มแข็งและความร่วมมือกับ อบตพเป็นอย่างดี  
3. กลุ่มแม่บ้านได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ  
4. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มเครือข่ายประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเป็น การส่งเสริมความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนาองค์กรและท าให้องค์กรเข้มแข็งขึ้น  
อุปสรรค  
1. ประชาชนมีความคาดหวังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูง  
2. ประชาชนไม่มีการพัฒนาต่อยอดในโครงการต่างๆ  
3. ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่ต่อเนื่อง  
4. การบริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายยังไม่ครอบคลุม/การท างานเชิงบูรณาการไม่ชัดเจน  
5. ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่ า 
6. ประชาชนไม่เข้าใจการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. สถานการณ์ด้านการเมืองไม่แน่นอน  
8. ประชาชนหวังพ่ึงแต่องค์กรส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว  
9. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า(ไม่ปลอดภัยด้านทรัพย์สิน,เครียด,รายได้น้อย,ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีได้น้อย)  
10. วัฒนธรรมท้องถิ่น/สังคมมีการเปลี่ยนแปลง  

 



บทที่ 3 
นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีค่ายิ่งในการ

ขับเคลื่อนการด าเนินการขององค์กร จึงได้ ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นการ
อบรมและแนวทางในการจัดท าแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและก า 
ลังใจที่ดีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมี ศักยภาพเพ่ิมข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว จึงมี
นโยบายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง เป้าประสงค์ วางแผน 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการ บริหารอัตราก าลังและการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับ ผลตอบแทน
และมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธ กิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน

การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน  

3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร  

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เป้าประสงค์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และ
ต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ องค์กรเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบตพ  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดต าแหน่ง

และการ บริหารจัดการคนดีและคนเก่ง  
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตาม

สาย อาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบตพบุ่งแก้ว  



5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  

 
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร มนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วย
บุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ 

การใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
 
4. นโยบายด้านสวัสดิการ เป้าประสงค์เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุก

และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่
มีผลงานและสมรรถนะในทุก โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัด
สวัสดิการความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นเหมาะสม เป็นไปตามที่
กฏหมายก าหนดและสนับสนุนการด าเนิน กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 

 กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
3. ยกย่องพนักงานทีเป็นคนเก่ง คนดี และคุณประโยชน์ให้องค์กร  
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
5. ปรับปรุงงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด้วย  
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว    ประธานกรรมการ  
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว    กรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ  
4. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ  
5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข     กรรมการ 
6. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการและเลขานุการ 
 7. นักทรัพยากรบุคคล      ผู้ช่วยเลขานุการ  



5.นโยบายด้านการบริหาร  
1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น  
2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและทิศทางท่ีวางไว้ 
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้  
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกิด ประโยชน์สูงสุด  
7 โครงสร้าง  
โครงสร้างที่ต้องก าหนดส่วนราชการที่มีอยู่ได้แก่ ส านักปลัด ,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
๑. ส านักงานปลัด  
๑พ๑ ฝ่ายนโยบายและแผน 
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา  
- งานวิชาการ 
 - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 - งานงบประมาณ 
๑พ๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 - งานสารบรรณ  
– งานอ านวยการและข้องมูลข่าวสาร 
- งานบริหารงานบุคคล  
- งานเลือกตั้ง  
- งานควบคุมละส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 - งานกิจการสภา  
- สวัสดิการและการสงเคราะห์  
- งานอ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด  
๑พ๓ งานนิติการ  
- งานกฎหมายและนิติกรรม  
- งานการด าเนินการเดินทางคดี 
 - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 - งานระเบียบการคลัง  
- งานบัญญัติ อบตพ  
๑พ๔ งานเทศกิจ  
- เทศกิจ 
 - งานรักษาความสงบเรียบร้อย  
- งานสนับสนุนและบริการ  



๑พ๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- งานอ านวยการ 
 - งานป้องกัน  
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู  
- งานกู้ภัย 
 ๑. ส านักงานปลัด 
 ๑พ๑ ฝ่ายนโยบายและแผน  
- งานนโยบายและแผนพัฒนา  
- งานวิชาการ  
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์  
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  
- งานงบประมาณ 
 ๑พ๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
- งานสารบรรณ  
- งานอ านวยการและข้องมูลข่าวสาร  
- งานบริหารงานบุคคล  
- งานเลือกตั้ง 
 - งานควบคุมละส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 - งานกิจการสภา 
 - สวัสดิการและการสงเคราะห์ 
- งานอ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด  
๑พ๓ งานนิติการ  
- งานกฎหมายและนิติกรรม  
- งานการด าเนินการเดินทางคดี  
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์  
- งานระเบียบการคลัง  
- งานบัญญัติ อบตพ  
๑พ๔ งานเทศกิจ  
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย  
- งานสนับสนุนและบริการ 
 ๑พ๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- งานอ านวยการ  
- งานป้องกัน  
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู  
- งานกู้ภัย  



8 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  
๒พ กองคลัง  
๒พ๑ ฝ่ายการเงิน  
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
 - งานควบคุมการจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
 - งานจัดท าเช็ค จัดท าเอกสารการจ่ายเงิน 
 - งานการจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานในส าคัญการจ่าย  
- งานการจัดรายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน 
- งานจัดท าสถิติ 
 - งานจัดท าสถิติรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต  
 - งานจัดท ารายงานสถานการณ์การคลัง 
 - งานให้บริการข้อมูลด้านสถิติการคลัง 
 ๒พ๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
- งานพัฒนารายได้  
- งานเร่งรัดรายได้  
- งานผลประโยชน ์ 
- งานทะเบียนพาณิชย์  
๒พ๓ งานบัญช ี 
- งานจัดท าบัญชีทุกประเภท  
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้  
– รายจ่าย 
 - งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน  
- งานธุรการ 
 ๒พ๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน  
- งานจัดท าแผนจัดหาพัสดุ 
 - งานการซื้อและการจ้าง 
 - งานการซ่อมและบ ารุงรักษา  
- งานจัดท าทะเบียนพัสดุ  
- งานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษา พัสดุ  
- งานจ าหน่ายพัสดุ  
๒พ๕ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
- งานแผนที่ภาษี  
- งานทะเบียนทรัพย์สิน 
 - งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน 
 



 ๒พ กองคลัง  
๒พ๑ ฝ่ายการเงิน 
 - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท  
– งานควบคุมการจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
 - งานจัดท าเช็ค จัดท าเอกสารการจ่ายเงิน 
 - งานการจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานในส าคัญการจ่าย 
 - งานการจัดรายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน 
 - งานจัดท าสถิติ  
- งานจัดท าสถิติรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต 
 - งานจัดท ารายงานสถานการณ์การคลัง 
 - งานให้บริการข้อมูลด้านสถิติการคลัง 
 ๒พ๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
- งานพัฒนารายได้  
- งานเร่งรัดรายได้  
- งานผลประโยชน ์ 
- งานทะเบียนพาณิชย์  
๒พ๓ งานบัญช ี
 - งานจัดท าบัญชีทุกประเภท  
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้  
– รายจ่าย  
- งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน 
 - งานธุรการ  
๒พ๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน  
- งานจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  
- งานการซื้อและการจ้าง 
 - งานการซ่อมและบ ารุงรักษา  
- งานจัดท าทะเบียนพัสดุ 
 - งานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษา พัสดุ  
- งานจ าหน่ายพัสดุ  
๒พ๕ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 - งานแผนที่ภาษี 
 - งานทะเบียนทรัพย์สิน  
 - งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน  
 
 



 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  
๓พ กองช่าง  
๓พ๑ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์  
- งานวิศวกรรม  
- งานประเมินราคา  
- งานควบคุมการก่องสร้างอาคาร  
- ฝ่ายบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์  
- งานออกแบบ  
๓พ๒ ฝ่ายก่อสร้าง 
 - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ  
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและพาหนะ  
๓พ๓ ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค  
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
- งานระบายน้ า 
- งานจัดตกแต่งสถานที่  
๓พ๔ งานผังเมือง  
- งานส ารวจและแผนที่ 
 - งานวางผังพัฒนาเมือง  
- งานควบคุมทางผันเมือง  
- งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง  
๓พ กองช่าง  
๓พ๑ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
 - งานวิศวกรรม  
- งานประเมินราคา  
- งานควบคุมการก่องสร้างอาคาร  
- ฝ่ายบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
 - งานออกแบบ  
 
 
 



๓พ๒ ฝ่ายก่อสร้าง 
 - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ  
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและพาหนะ  
๓พ๓ ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค 
 - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
- งานระบายน้ า 
 - งานจัดตกแต่งสถานที่  
๓พ๔ งานผังเมือง 
 - งานส ารวจและแผนที่ 
 - งานวางผังพัฒนาเมือง  
- งานควบคุมทางผันเมือง  
- งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง  
10 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
๔พ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๔พ๑ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  
- งานกิจการศาสนา  
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  
- งานกิจการเด็กและเยาวชน  
- งานกีฬาและนันทนาการ  
๔พ๒ งานบริหารงานการศึกษา 
 - งานบริหารวิชาการ 
 - งานนิเทศการศึกษา  
- งานลูกเสือและยุวกาชาด  
๔พ๓ งานกิจการโรงเรียน 
 - งานจัดการศึกษา  
- งานพลศึกษา  
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน  
- งานบริการและบ ารุงสถานที่ศึกษา  
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 



๔พ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๔พ๑ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  
- งานกิจการเด็กและเยาวชน  
- งานกีฬาและนันทนาการ  
๔พ๒ งานบริหารงานการศึกษา 
 - งานบริหารวิชาการ  
- งานนิเทศการศึกษา  
- งานลูกเสือและยุวกาชาด  
๔พ๓ งานกิจการโรงเรียน  
- งานจัดการศึกษา  
- งานพลศึกษา  
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 
 - งานบริการและบ ารุงสถานที่ศึกษา 
 - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
11 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  
๕พกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๕พ๑ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 - งานอนามัยชุมชน  
- สาธารณสุขมูลฐาน  
- งานสุขศึกษา  
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
 - งานป้องกันยาเสพติด  
๕พ๒ งานอานามัยและสิ่งแวดล้อม  
- งานสุขาภิบาลทั่วไป  
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 
 - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  
- งานอาชีวอนามัย  
๕พ๓ งานรักษาความสะอาด 
 - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล  
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  
– งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย  
 



๕พ๔ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
 - งานควบคุมมลพิษ  
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
- งานติดตามตรวจสอบ  
๕พ๕ งานควบคุมโรค  
- งานการเฝ้าระวัง  
- งานระบาดวิทยา  
- งานโรคติดต่อละสัตว์น้ าโรค  
- งานโรคเอดส์  
๕พ๖งานบริการสาธารณสุข 
 - งานรักษาและพยาบาล  
- งานชันสูตรสาธารณสุข  
- งานเภสัชกรรม  
- งานทันตกรรม 
 - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
 ๕พกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๕พ๑ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 - งานอนามัยชุมชน 
 - สาธารณสุขมูลฐาน  
- งานสุขศึกษา  
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
 - งานป้องกันยาเสพติด  
๕พ๒ งานอานามัยและสิ่งแวดล้อม  
- งานสุขาภิบาลทั่วไป  
- งานสุขาภิบาลโรงงาน  
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
 - งานอาชีวอนามัย  
๕พ๓ งานรักษาความสะอาด  
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล  
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  
- งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย  
 
 
 



๕พ๔ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
- งานส่งเสริมและเผยแพร่  
- งานควบคุมมลพิษ  
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
- งานติดตามตรวจสอบ  
๕พ๕ งานควบคุมโรค 
 - งานการเฝ้าระวัง  
- งานระบาดวิทยา 
 - งานโรคติดต่อละสัตว์น้ าโรค  
- งานโรคเอดส์  
๕พ๖ งานบริการสาธารณสุข 
 - งานรักษาและพยาบาล 
 - งานชันสูตรสาธารณสุข 
 - งานเภสัชกรรม  
- งานทันตกรรม  
- งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์  
12 6. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง  
1. บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ  
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน  
3. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน  
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน โดยมีอัตราก าลังในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พพศพ 2564 – 2566) ดังนี้ กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พพศพ2564-2566 ส่วนราชการ กรอบ 
อัตรา ก าลัง เดิม อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 2563 
2564 2565 2566   

7. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 1. สร้างความรู้และ
ความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่านทอด 3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการ
ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของ องค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 4. จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan )” โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management Process) เป็นกระบวนการที่
จะช่วย ให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 
ขั้นตอน คือ  

1) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคือ อะไร 
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่
ใคร 



 2) การเสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา 
ความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ 
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา 
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้ถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลากหลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explict Knowledge อาจ
จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Taclt Knowledge จัดท าเป็น
ระบบทีมข้าม สายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  
7) การเรียนรู้ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ 
ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Processs) เป็นกรอบ
ความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย แวดล้อม
ภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก 
ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น),โครงการสร้างพ้ืนฐานขององค์กร,ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ,มีระบบ
การตดิตามและ ประเมินผล,ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 
 2) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่องค์กรจะท า ,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ ทุก
คน,แต่ละคนมีส่วนร่วมได้อย่างไร  
3) กระบวนการและเครื่องมือ – ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร
(ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ),ลักษณะการท างาน,วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากร  
4) การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการ ความรู้ 
โดยการเรียนรู้ ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา,กลุ่มเป้าหมาย,วิธีการ,การประเมินผลและปรับปรุง 16 5) 
การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ,มีการน าผลของ การวัดมา
ให้ใช้การปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น ,มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากร
ในทุก ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ 6) การยกย่องชมเชยและให้
รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะ สั้นและระยะ
ยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา การจัดการ
ความรู้ มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวมมาชี้ธงค าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้ 



โดย อาจกล่าวเป็นล าดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับขั้นของความต้องการของ McGregor ได้ 
โดยเริ่มจากข้อ สมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง 8. นโยบายด้านภาระ
งาน 1. มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน  
2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้อง 
มี การประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินวาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุง ภาระงาน ประจ าทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว แยกเป็นส่วนราชการ 
และให้มีการทบทวนการปฎิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมือมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม 9. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  
1. ให้ทุกงานในทุกกองให้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน  
2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น และหาแนวทางในการ 
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน  
3. ให้มีการปรับปรุงงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผน
แม่บท สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์
ผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
10. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตามและร่วมแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
 2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างานเพ่ือให้บุคลากรพัฒนา 
ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ 
ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 17  
11. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมา
เป็น แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการ
เจ้าหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พพศพ2564 – 2566) 
12. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  
1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม 



วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจ าเดือนเวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน  
3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการ ตามระบบบัญชีมาใช้  
4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้กองคลัง 
ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนทั่วไป 
ได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
13. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  
2. จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น า 
ไปสู่ การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  
14. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว อนุสนธิจากคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กพถพ) ได้ก าหนดมาตรฐาน ทาง คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก ข้อ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลุก
จ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติได้แก่ 
1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสะ และมีความ 
รับผิดชอบ 
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ  
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็น หลัก  
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์งานอย่างคุ้มค่า  
5. พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 4 

การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้าง
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะ 3 
ปี (พพศพ 2564 – 2564)  
 ***********************   
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายกลยุทธ์ ด้าน
โครงการการ บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคค์วามรู้ ด้านอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลัง ระยะ 3 ปี (พพศพ 2564 – 2566)  
ประกอบด้วย 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว เป็นประธาน   
2.  หัวหน้าส่วนราชการทุกคน เป็นกรรมการ  
3.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ  
โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการ
ติดตามประเมินผล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้วรับทราบเพ่ือพิจารณา 
................................................................. 


