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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
************************ 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการ

ขององค์กร  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น  ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  
จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค์   วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
เชื่องโยงกับผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กร
คาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
  2.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้านการสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน 

ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
  2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบ
ทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.วัง
ตะเคียน 
  5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 



3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลด
ขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้
บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบในอนาคต 

4.นโยบายด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์   เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึง

พอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดจัด
สวัสดิการความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด้วย 

1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน   ประธานกรรมการ  
2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน    กรรมการ 
3.ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ  
4.ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ     กรรมการ  
5.นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 

   
5.นโยบายด้านการบริหาร 

  1.กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2.มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางท่ีวางไว้ 
  3.มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
  4.มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้
มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5.มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีโครงสร้างส่วน
ราชการภายใน อบต.วังตะเคียน  ดังนี้ 



 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว 
และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนด
เป็น  ภารกิจอยู่ในงาน  หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  
ดังนี้ 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 
 

หมายเหตุ 

 
๑.  ส านักงานปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลัดฯ(นักบริหารงานทั่วไป) 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานรัฐพิธี 
-  งานกจิการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานรักษาความสะอาด 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและนิติกรรม 
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
๑.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ 
-  งานป้องกัน 
-  งานฟ้ืนฟู 
-  งานดับเพลิงและกู้ภัย 
-  งานป้องกันยาเสพติด 
๑.5 งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานพัฒนาชุมชน 
-  งานส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
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1.6สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข 
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม 
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หรือพ้ืนที่ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข 
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 

 

๑.7 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
- งานพัฒนาสตรี 
- งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ประสบปัญหาความยากจน 
1.8 งานการเจ้าหน้าที่ 
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๒.  กองคลัง 
-ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
๒.๑  งานการเงิน 
-  งานการเงิน 
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 
-  งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
-  งานจัดท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี 
๒.๒  งานบัญช ี
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานจัดเก็บรายได้ 
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี 
๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  งานพัสดุ 
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
-  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ 
-  งานจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
-  งานซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ 

 
๒.  กองคลัง 
-ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
๒.๑  งานการเงิน 
-  งานการเงิน 
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 
-  งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
-  งานจัดท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี 
๒.๒  งานบัญช ี
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานจัดเก็บรายได้ 
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี 
๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  งานพัสดุ 
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
-  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ 
-  งานจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
-  งานซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ 

 



 

 
 
๓.  กองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
-   งานก่อสร้างถนน สะพาน แหล่งน้ าและอ่ืน ๆ 
-   งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
-   งานควบคุมการก่อสร้าง 
-   งานข้อมูลก่อสร้าง 
-   งานเคหะและชุมชน 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-   งานประเมินราคา 
-   งานขออนุญาตก่อสร้าง 
-   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-   งานส ารวจออกแบบ 
-   งานออกแบบ และเขียนแบบ 
-   งานจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
-   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-   งานระบายน้ า 
๓.๔  งานผังเมือง 
-   งานส ารวจและจัดท าแผนที่ 
-   งานวางผัง อบต. 
-   งานควบคุม และพัฒนาเมือง 
3.5 งานสวนสาธารณะ 
 

 
๓.  กองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
-   งานก่อสร้างถนน สะพาน แหล่งน้ าและอ่ืน ๆ 
-   งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
-   งานควบคุมการก่อสร้าง 
-   งานข้อมูลก่อสร้าง 
-  งานเคหะและชุมนุม 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-   งานประเมินราคา 
-   งานขออนุญาตก่อสร้าง 
-   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-   งานส ารวจออกแบบ 
-   งานออกแบบ และเขียนแบบ 
-   งานจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
-   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-   งานระบายน้ า 
-   งานก าจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูล 
๓.๔  งานผังเมือง 
-   งานส ารวจและจัดท าแผนที่ 
-   งานวางผัง อบต. 
-   งานควบคุม และพัฒนาเมือง 
3.5 งานสวนสาธารณะ 
 

 

 



 

 
 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) 
4.๑  งานบริหารการศึกษา  
-   งานแผนและวิชาการ 
-   งานการศึกษาปฐมวัย 
-   งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-    งานธุรการ 
4.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
-  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
4.๓ งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
หมู่ 17 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
หมู่ 12 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 
หมู่ 4 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า หมู่7 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง หมู่3 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระก า หมู่9 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระแต หมู่ 2 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง หมู่8 

 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) 
4.๑  งานบริหารการศึกษา  
-   งานแผนและวิชาการ 
-   งานการศึกษาปฐมวัย 
-   งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-    งานธุรการ 
4.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
-  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- งานรัฐพิธี 
4.๓ งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-   -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
หมู่ 17 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
หมู่ 12 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  
หมู่ 4 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า หมู่7 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง หมู่3 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระก า หมู่9 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระแต หมู่ 2 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง หมู่8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างตามแผนก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 

5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานแผนการตรวจสอบภายใน 
     - งานตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชี 
     - เอกสารรับ – จ่ายเงินทุกประเภท 
     - ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 
     การบัญช ี
5.2 งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ – ทรัพย์สิน 
     - การเก็บรักษาพัสดุ- ทรัพย์สิน 
     - งานตรวจสอบการท าประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
5.3 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
       - ติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน 
5.4 งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจ 
5.5งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

-มีการบริการข้อมูล สถิติให้ค าแนะน า 
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง 
 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานแผนการตรวจสอบภายใน 
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     - การเก็บรักษาพัสดุ- ทรัพย์สิน 
     - งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 
5.3 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
     - ติดตามการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน 
5.4 งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับ
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6.นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
 1.บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
 2.พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
 3.พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
 4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน โดยให้มีอัตราก าลังในแผน

อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)   
7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
 1.สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการ

จัดการความรู้ 
 2.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด  
 3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

ต่างๆ ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็น
กระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กรมีทั้งหมด  
7 ขั้นตอนคือ 
  1). การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคือ
อะไรและเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร 
  2). การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอก
รักษาความรู้เก่าก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  3). การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  4). การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้
ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5). การเข้าถึงความรู้เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
เช่นระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น 
  6). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ท าได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น  Explicit Knowledge 
อาจจัดท าเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น  Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบ
ทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพ่ีเลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการ
ยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น 
  7). การเรียนรู้ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องค์ความรู้การน าความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
  เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้น
ถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 
  1). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  - เช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากผู้บริหาร  (ที่ทุกคนมองเห็น ), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร , ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ , มีระบบการ
ติดตามและประเมินผล, ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 
  2). การสื่อสาร - เช่นกิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า , ประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 



 
 

3). กระบวนการและเครื่องมือ – ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและ 
  4). การเรียนรู้ - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการ
จัดการความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
  5). การวัดผล - เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการน า
ผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ขั้นตอนไหนได้แก่วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)  
  6). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของ
บุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าใน
แต่ละช่วงเวลา 

การจัดการความรู้ 
  มีผู้รู้ได้กล่าวถึง  KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงค าตอบว่าหัวใจของ  KM อยู่ที่
ไหนได้โดยอาจกล่าวเป็นล าดับขั้นหัวใจของ  KM เหมือนกับล าดับขั้นของความต้องการ  (Hierarchy of 
needs) ของ McGregor ได้โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง  
(DOPA KM Team)  
  1. Knowledge is Power :ความรู้คือพลัง 
  2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor 
documents but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) :ความส าเร็จ
ของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน 
  3. The great end of knowledge is not knowledge but action :จุดหมาย
ปลายทางส าคัญของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ 
  4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive :นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 

8.นโยบายด้านภาระงาน 
  1.มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
  2.มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
  3.บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุก
งานจะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค
และปรับปรุง ภาระงานประจ าทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน แยกเป็นส่วนราชการ และให้มี
การทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 9.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
  1.ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
  2.ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหา
แนวทางในการเชื่องโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
  3.ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม
แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
  



 
10.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

  1.มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วม
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
  2.ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ร่วมกัน 
  3.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  4.ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้บุคลากร
พัฒนา ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

11.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1.มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร 
  2.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  3.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน า
ผลมาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
 12.นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
  1.มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  2.มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจ าเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
  3.มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการ
บริหารและจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
  4.มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดย
ให้กองคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 13.นโยบายด้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  2.จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  3.ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
  
 
 
 
 



 
14.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถาน ซึ่งได้ประมวล ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ 
ได้แก่ 
  1.พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  2.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


