
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพั ฒนา
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องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองไม้ไผ่ั
อ าเภอหนองบญุมาก จ งหว ดนครราชสมีา 



ค ำน ำ 
 
 

องคั์การบรัิหารสั่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เปั นหนั่วยงานของรั ฐทีั่มัีภารกัิจสั่งเสรัิมทั้องถิั่นใหั้มัี
ความ เขั้มแขั งในทัุกดั้าน เพั ั่อสามารถตอบสนองเจตนารมณั์ของประชาชนไดั้อยั่างแทั้จรัิง ซึั่งเปั นภารกัิจทีั่มัี
ความ หลากหลายและครอบคลัุมการดำเนัินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบรัิหารทรั พยากรบัุคคล เปั นอัีกดั้าน
หนึ่งทีั่จะ ขาดการพั ฒนาไมั่ได้ และถั อเปั นกลไกสำคั ญในการผลั กดั นยัุทธศาสตรั์และพั นธกัิจใหั้ประสบ
ความสำเรั จ และถั อ เปั นปั จจั ยสำคั ญที ่จะท าใหั้ภารกัิจขององคั์กรปกครองสั่วนทั้องถิั่นสำเรั จลัุลั่วงไปไดั้ดั้วยดี ตาม
ว ตถัุประสงคั์ทีั่วางไว้ เพั ั่อใหั้การบรัิหารทรั พยากรบัุคคลเปั นไปอยั่างมัีระบบและตั่อเน ั่อง องคั์การบรัิหารสั่วน
ตำบลหนองไม้ไผ่ ไดั้จั ดทำ แผนกลยัุทธั์การบรัิหารทรั พยากรบัุคคลขององคั์การบรัิหารสั่วนต าบลหนองไม้ไผ่ขึั้น 
โดยไดั้ดำเนัินการตามกรอบ มาตรฐานความส าเร จ 5 ด้าน ที่ส าน กงาน ก.พ. ก าหนด 

 

เพั ั่อใหั้องคั์การบรัิหารสั่วนตำบลหนองไม้ไผ่ มัีแผนกลยัุทธั์การบรัิหารงานทรั พยากรบัุคคล
ที ่ สามารถตอบสนองทิศทางการบรัิหารงานของกรมสั่งเสรัิมการปกครองท้องถิ่นได้อยั่างเหมาะสมและมีประสัิทธิภาพ จัึง
ได้ ดำเนัินการจั ดทำแผนกลยัุทธั์การบรัิหารทรั พยากรบัุคคล โดยมุั่งเนั้นใหั้ผูั้มัีสั่วนเกีั่ย วขั้องกั บการบรัิหาร 
ทรั พยากรบัุคคล ไดั้มัีสั่วนรั่วมในการกำหนดแนวทางและประเดั นยัุทธศาสตรั์ในการพั ฒนาระบบการบรัิหาร 
ทรั พยากรบัุคคล องคั์การบรัิหารสั่วนต าบลหนองไม้ไผ่ จะน าแผนกลยัุทธั์การบรัิหารทรั พยากรบัุคคลทีั่ไดั้รั บการ 
จ ดทำ เพั ่อเปั้าหมายสำคั ญในการผล กดั น พั ฒนาทรั พยากรบัุคคลเพั ั่อเปั นองคั์การบรัิหารสั่วนต าบลทีั่มัีสมรรถนะสัูง 
ในการส่งเสริมท้องถิ่นััั ให้เป็นกลไกในการพ ฒนาต าบลอย่างย ่งย น 

 
 
 
 

 

คณะท างานการจ ดการความรูั้ในองค์กร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 



สำรบัญ 
 
 
 

บทที่ 1 บทน า 
หน้า 

1 .หล กการและเหตุผล 1 
2 .ว ตถุประสงค์ 1 
3 .เป้าหมาย 1 

 
 

บทที่ 2 การวิเคราะห์ศ กยภาพของ อบต.หนองไม้ไผ่ 
วิส ยท ศน์ 3 
พั นธกิจ 3 

 
 

บทที่ 3 นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล 5-15 
 
 

บทที่ 4 การติดตามนโยบายักลยุทธ์ 16 



นโยบำยและกลยุ ทธ์ ด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำร
พัฒนำทรัพยำกรบ คคล 

ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ด้ำนอุัตรำก ำลังและกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

 

บทท่ี 1 บทนำ 
 
 

  1.  หลัก กำร แ ละเหต ผล   
 

บัุคคลเปั นทรั พยากรทีั่มัีคัุณคั่าและจำเปั นอยั่างยิั่งในการบรัิหารงานของทัุกองคั์กร ถั้าขาดการ 
บรัิหารทรั พยากรบัุคคลใหั้มัีประสัิทธัิภาพ จะสั่งผลใหั้การทำงานไมั่มัีประสัิทธิผล ลั่าชั้า และเกัิดความเสัียหายตั่อ 
องคั์กร ดั งน ั้นองคั์กรจำเปั นตั้องจั ดทำแผนกลยัุทธการบรัิหารทรั พยากรบัุคคล เพั ั่อพั ฒนาบัุคลากรใหั้มัีความรู ้
ท กษะ ทั ศนคตัิทีั่ดี คุณธรรมและจรยิธรรม อั นจะทำให้ปฏิบั ติหน้าทีร่าชการในตำแหนั่งน ั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และให้บุคลากรมีขว ญและกำล งใจในการท างาน 

 

จากหลั กการและเหตัุผลดั งกลั่าว องคั์การบรัิหารสั่วนต าบลหนองไม้ไผ่ จัึ งไดั้จั ดทำนโยบาย 
กล ยัุทธั์การบรัิหาร และการพั ฒนาทรั พยากรบัุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 ขึั้น เพั ั่อเปั นการกำหนดใหั้พนั กงาน
สั่วน ตำบลทัุกคนตั้องไดั้รั บการพั ฒนาทัุกตำแหนั่ง โดยสอดคลั้องกั บแผนอั ตราก าลั ง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
และ แผนพ ฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 

 
 

  2.  วุัตถ  ประส งค์   
 

2.1 เพั ั่อเปั นการพั ฒนาบัุคลากร และเพัิั่มพัูนความรู้ ทั กษะ ทั ศนคตัิทีั่ดี และวัิธัีการปฏัิบั ตัิงานตาม 
ล กษณะงานที่ร บผิดชอบ 

2.2 เพั ั่อใหั้บัุคลากรสามารถปฏัิบั ตัิราชการไดั้อยั่างมัีประสัิทธัิภาพในสถานการณั์ความเปลีั่ยนแปลงที ่
เกิดขัึ้น   

2.3 เพั ่อให้บุคลากรทุกคนได้ร บการพ ฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.4 เพั ั่อเปั นแนวทางในการด าเนัินการจั ดการพั ฒนาและฝัึกอบรมบัุคลากรในองคั์การบรัิหารสั่วนตำบล 

หนองไม้ไผ ่
2.5 เพั ่อด ารงร กษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยูั่คู่องค์กรต่อไป 

 

   3.  เป้ำ หมำยกำร   
 

3.1       ควำมคำดหวุังในกำรบรุิหำรทรุัพยำกรบ ุคคลขององคุ์กำรบรุิหำรส ุวนต ำบลหนองไม้ไผ ในระยะสัุ้น 
 ของผู้บริหำร  

(1) พน กงานในองคั์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบ ติให้ส าเร จลัุล่วง 
(2) การบริหารงานขององคั์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พน กงานมีคณุธรรม และจริยธรรม 
(3) พนั กงานมัีความรู้ และมัีทั กษะในการปฏัิบั ตัิงานเพั ั่อใหั้การปฏัิบั ตัิงานขององคั์กรมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ของ พนักงำน ส วน ต ำ บล  
(1)     องค์กรใหั้การสน บสนุนพน กงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้ร บการพ ฒนา 

ในแต่ละปี อย่างนั้อย 1 หลกสูตร/โครงการ 
(2)     องค์กรใหั้การสน บสนุนพน กงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบ ติทุกคนให้ได้ร บการพ ฒนา 

ในแต่ละปัีอย่างละ 1 หล กสูตร/โครงการ 
(3) องค์กรใหั้การสน บสนุนลัูกจ้างประจ า/พนั กงานจ้าง ใหั้ได้ร บการพั ฒนาในแต่ละปัีอยั่างน้อย 1 

หล กสูตร/โครงการ 
 

 ของ ประชำชน  
(1) พน กงานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ ่สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร ว 
(2) พน กงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ ่ต้อนร บประชาชนเป็นอย่างดีสามารถ

ท างาน ประชาชนพงึพอใจในการให้บริการ 
 

3.2 ควำมคำดหวุังในกำรบริหำรทรัพยำกรบ คคลขององค์กำรบริหำรส วนต ำบลหนองไม้ไผ ในระยะยำว 
 ของผู้ บริหำร  

(1) องคั์การบรัิหารสั่วนตำบลหนองไม้ไผ่มัีศั กยภาพในการบรัิหารจั ดการเพั ั่อตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนในพ ้นทัี่ 

(2) องคั์การบรัิหารสั่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สามารถปฏัิบั ตัิงานสูั่ความเปั นเลัิศในดั้านการบรัิหาร 
จ ดการ 

 

 ของ พนักงำน ส วน ต ำ บล  
(1) องคั์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ ่ เป็นองคั์กรที่น่าอยู่ 
(2) องคั์กรให้การสน บสนุนในดั้านการศึกษา และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 

 

 ของ 
ประชำชน  

 
 

(1) องคั์กรมัีการบริหารจ ดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
(2) องคั์กรสามารถเป็นทีั่พั่ึงของประชาชนในพ ้นทีไ่ดั้อย่างดียิ่ง 
(3) องคั์กรสามารถทำงานตอบสนองความตั้องการของประชาชนได้ 
(4) พน กงานในองคั์กรสามารถสร้างส มพั นธ์อั นดีก บประชาชนและสามารถท าให้ประชาชนพึง 

พอใจในการให้บริการ 



 

3 

บทท่ี 2 
กำรวุิเครำะห์ศักยภำพขององค์กำรบรุิหำรส วนต ำบลหนองไม้ไผ  

 

 วุิสัย ทัศน ุ์ (ViSion)  กำรบรุิหำรงำนบ คคล 
“ การคมนาคมสะดวก สรั้างโอกาสใหั้ชัุมชน เพั ั่อพั ฒนาคน พั ฒนาเศรษฐกัิจและสิั่งแวดลั้อมที่ 

ย ่งย น ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่” 
 

 พันธ กิจ (Mission)  
1. สั่งเสรัิมใหั้บัุคลากรเขั้ารั บการฝัึกอบรมหลั กสัูตรตั่างๆ ตามสายงานของแตั่ละคน ทีั่เหั นว่าเหมาะสม 

และเป็นประโยชน์ต่อการพ ฒนาศ กยภาพของบัุคลากรอยั่างต่อเน ่อง 
2. การประชุมพน กงานส่วนต าบล,พน กงานจ้าง 
3. พั ฒนาเคร ั่องมั อเคร ั่องใช้ในสำนั กงานใหั้ทั นสมั ย เหมาะสมและเพัียงพอกั บการปฏัิบั ตัิงานเพั ่อเพัิ่มประ 

สิทธิทธิภาพของงาน 
4. การปร บปรุงข ้นตอนและระยะเวลาการปฏัิบ ติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏัิบ ติงาน เพั ่อหาแนวทางแกั้ไข และพั ฒนาให้ดีขึ้น 

 

 ย ทธศ ำสตร ุ์ 
1. จ ดส่งบุคลากรเขั้าร่วมการฝึกอบรมหล กสูตรตั่าง ๆ  
2. จั ดการประชัุมพนั กงานสั่วนต าบล พนั กงานจั้าง เดั อนละ ๑ คร ั้ง เพั ่อสรั้างความคุั้นเคย ใหั้เกัิดความ 

ร กความสาม คคัีร่วมแรงร่วมใจก นในการปฏัิบ ติงาน 
3. ติดต ง้อัินเตอร์เน ตความเรั วสูง 
4. จ ดซ ้อเคร ่องคอมพิวเตอรั์ให้เพัียงพอก บการปฏัิบ ตัิงาน 
5. โครงการลดข ้นตอนการปฏิบ ติราชการ 

 

 เป้ำ หมำยแ ละต ัวชี ้วุัด  
1. เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้ร บการอบรมพั ฒนาศั กยภาพของตนเองตามต าแหน่งและหน้าที ่
2. พน กงานส่วนต าบล พน กงานจ้าง และสมาชิก อบต. ได้ร บการศัึกษาที่สูงขึ้น 
3. พน กงานส่วนต าบล พน กงานจ้าง เกิดความคุ้นเคย ความร กและสาม คคีกั นในการปฏิบ ติงาน 
4. ได้ร บข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ท นต่อเหตุการณ์ในปัจจุบ น 
5. มีคอมพัิวเตอร์ในการปฏิบ ติงานอย่างพอเพัียง 
6. การทำงานที่รวดเร วขึ้นทั นต่อเวลา 

 

องค์กำรบริหำรสุ วนต ำบลหนองไม้ไผ  ได้วิเครำะหุ์ศักยภำพเพื่อประเมุินสถำนภำพกำร
พัฒนำ และโอกำสกำรพัฒนำในอนำคต โดยกำรวิเครำะหุ์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 

 จ ดแ ข็ง  
1. ผู้บริหารมีความกั นเองก บเจ้าหน้าที่ 
2. ผู้บริหารให้ความสน บสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดี 
3. เจ้าหน้าทีม่ัีเพัียงพอ และท างานในหน้าทีั่ไดั้อย่างตั่อเน ั่อง 
4. มีเคร ่องมั อและอัุปกรณ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพัียงพอ 
5. มีสภาพแวดลั้อมที่ดี สถานที่ท างานเป็นส ดสั่วน 
6. อาคาร สถานที่ สิ่งกั่อสร้าง ภัูมิท ศน์สวยงาม ต ้งอยู่ในเขตชุมชน เข้าถึงได้สะดวก 
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7. มีห้องประชุม อุปกรณ์ และสิ่งสน บสนุนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ 
8. มีโครงสร้าง นโยบาย คณะกรรมการบริหารและการจ ดแบ่งงานที่ช ดเจน 
9. มีส มพั นธภาพที่ดีระหวั่างองคั์กร ก บเครั อข่ายบริการในพั ้นที่ 
10. มีการพ ฒนาคัุณภาพอย่างตอ่เน ั่อง 

 

 จ ดอ อน  
1. เจ้าหน้าที่ขาดความร่วมมั อและประสานงานก นในองคั์กร 
2. ขาดการติดตามประเมินผลที่ครอบคลุม 
3. ขาดความร่วมม อก นระหวั่างฝ่ายงาน 
4. เจ้าหน้าที่ย งขาดความชำนาญในการนำอัุปกรณ์ทัี่ท นสม ยมาใช้ให้เกัิดประโยชน์ได้เทั่าทีค่วร 
5. ส มพ นธภาพระหว่างบุคคล และการท างานเป็นทีมไมั่มัีประสิทธิภาพเทา่ทีค่วร 
6. เจ้าหน้าทีข่าดความเข้าใจ มีท ศนคติ และพฤตัิกรรมทีั่ไม่เอั ้อต่อระบบการท างานที่มัีคุณภาพ 
7. ระบบการส ่อสารและประสานงานภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ 
8. บัุคลากรบางสั่วนปฏัิบั ตัิงานไมั่เตั มศั กยภาพ, ไมั่ตรงสายงาน, มัีจำนวนมาก แตั่ไมั่มัีประสัิทธัิภ าพ 

เท่าทัี่ควร 
9. อั ตราก าล งในบางงาน ไมเ่หมาะสม 
10. มีการพ ฒนาศ กยภาพดั้านการศัึกษาตั่อ/ฝึกอบรมนั้อย 
11. ขาดการวิเคราะห์ขั้อมูลทีค่รบถ้วน/น าขั้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
12. แผนประจ าปีอนุม ติไม่สอดคลั้องกั บเวลา 

 

 โ อกำส  
1. หนว่ยงานภาคร ฐ เอกชน ให้ความร่วมมั อและสน บสนุนกิจกรรมขององคั์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
2. ผู้น าชุมชน และ อสม. มีความเขั้มแข งและให้ความร่วมม อก บ อบต.เป็นอยั่างดี 
3. กลุ่มแมั่บ้านได้ร บการสนั บสนุนในการพั ฒนาอาชีพ 
4. ประชาชนได้เขั้ามามัีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมขององค์กรส่วนท้องถิ่น 
5. มัีการแลกเปลีั่ยนความคัิดเหั นกั นระหวั่างกลุั่มเครั อขั่ายประชาชนและองคั์กรสั่วนทั้องถิั่นและเปั นการ 

ส่งเสริมความส มพั นธ์ก บเจ้าหน้าที่เพั ่อพั ฒนาองคั์กรและท าใหั้องคั์กรเขั มแขั งขึ้น 
 

 อุ ปสรรค  
1. ประชาชนมีความคาดหวั งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิั่นสูง 
2. ประชาชนไมั่มกีารพั ฒนาต่อยอดในโครงการต่างๆ 
3. ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนโยบายไม่ตอ่เน ั่อง 
4. การบริหารความร่วมมั อกั บภาคีเคร อข่ายย งไม่ครอบคลัุม/การทำงานเชิงบูรณาการไมั่ช ดเจน 
5. ระด บการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑั์ต่ า 
6. ประชาชนไมั่เข้าใจการทำงานขององคก์รปกครองส่วนทั้องถิ่น 
7. สถานการณ์ด้านการเม องไม่แนน่อน 
8. ประชาชนหวั งพัึ่งแต่องคั์กรส่วนท้องถิ่นเพัียงอยั่างเดียว 
9. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า (ไมั่ปลอดภ ยด้านทร พย์สิน,เครยีด,รายได้น้อย,ทั้องถิ่นจ ดเก บภาษไีด้นั้อย) 
10. ว ฒนธรรมท้องถิ่น/ส งคมมีการเปลี่ยนแปลง 
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บทท่ี 3 
นโยบำย และกลย ทธ์กำรบริหำรงำนบ คคล 

 

 นโ ยบายแล ะกลยุทธ์การบร ัิห ารทร พยา กรบุคคล องค์ การบ ริหาร ส่ว นต าบล หนองไม้ไผ่  
บัุคลากรถั อว่าเปั นทรั พยากรทีั่เปั นปั จจั ยสำคั ญและมัีคั่ายิั่งในการขั บเคล ั่อนการดำเนัินการของ 

องค์กร จึงไดั้ก าหนดนโยบายการบริหารทร พยากรบุคคลขึั้น ส าหร บใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจั ดท าแผนการ 
บรัิหารทรั พยากรบัุคคล เพั ั่อเพัิั่มความคุั้มคั่าของการใช้ทรั พยากรมนัุษย์ ใหั้การบรัิหารทรั พยากรมนัุษยั์เกัิดความ 
เปั นธรรม โปรั่งใส ตรวจสอบไดั้และใหั้การปฏัิบั ตัิงานมัีความสัุข มัีขวั ญและกำลั งใจทีั่ดัีเกัิดความพัึงพอใจในการ 
ปฏิบ ติงาน และมีศั กยภาพเพัิ่มขัึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ ่ จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ ด งนี้ 

1.    นโยบำยด้ำนกำรปรับปร งโครงสร้ำงระบบงำนและกำรบริหำรอัตรำกำลัง 
 เ ป้ า ป ร ะ สังัค์ั วางแผน สนั บสนัุนและสั่งเสรัิมใหั้มัีโครงสรั้าง ระบบงาน การจั ดกรอบ
อั ตรากำลั ง 

และการบรัิหารอั ตรากำลั งใหั้เหมาะสมกั บภารกัิจขององคั์กรและเพัียงพอ มัีความคลั่องตั วตั่อการขั บเคล ั่อนการ 
ด าเนินงานของทัุกหน่วยงานในองค์กร รวมท ้งมัีระบบการประเมัินผลทีั่มีประสิทธิภาพเช ่องโยงกั บผลตอบแทนและมี 
การกำหนดสมรรถนะและล กษณะที่พัึงประสงค์ของพนั กงานทีอ่งค์กรคาดหว ง 

 กลยุทธ์  
1.ทบทวนและปรั บปรัุงโครงสรั้างองคั์กร ระบบงานและกรอบอ ัตรากำลั ง ใหั้สอดคลั้องกั บวั สั ย 

ท ศน์ พั นธกิจ และแผนการปร บบทบาทและภารกิจขององคั์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
2.จ ดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชั้เปั นเคร ั่องมั อในการบรัิหารทรั พยากรบัุคคล ท ง้ดั้านการ 

สรรหา การเล ่อนข น้เงินเดั อนและปรั บตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบั ตัิงาน การวางแผนการพั ฒนาบัุคลากรและ 
การบริหารผลตอบแทน 

3.มีเส้นทางความกั้าวหน้าของสายอาชีพ 
4.จ ดท าระบบประเมินผลการปฏิบ ติงานตามผลส มฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหล ก 
5.จ ดท าแผนการส บทอดต าแหน่งงานและการบริหารจ ดการคนดีัััั และคนเก่งขององค์กร 

 

2. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบ คลำกร 
 เป้าประสงค์ั ส่งเสริมใหั้มีการพั ฒนาอย่างเป็นระบบ ท ่วถึง และต่อเน ั่อง โดยการเพัิ่มพัูน ความรู้ 

ความสามารถ ศั กยภาพ และท กษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกั บสถานการณั์ วั สั ยท ศน์ และยัุทธศาสตร์ของ 
องค์กรััััเพ ่อให้การข บเคล ั่อนการด าเนินงานตามพั นธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสัิทธิภาพัั และประสบผลส าเร จ 
ตามเป้าหมาย    รวมท ้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหั้ก บบุคลากรในองค์กร 

 กลยุทธ์  
1 .จ ดท าแผนพ ฒนาบุคลากรให้สอดคล้องก บบทบาทและภารกิจของััั อบต. 
2 .จั ดทำแผนพั ฒนาบัุคลากรตามต าแหนั่งงานและสายอาชัีพตามสมรรถนะััััั แผนการส ับทอด 

ต าแหน่งและการบริหารจ ดการคนดีและคนเก่งขององคั์กร 
3.พั ฒนาศ กยภาพผู้บรัิหารััััั และเพัิ่มขีดความสามารถในการปฏิบั ติงานใหั้ก บผูั้ปฏิบั ติงานทุกระด บ 

ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเน ั่อง 
4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดม ่นในว ฒนธรรมองค์กร ปฏิบ ติตามจรรยาบรรณของ อบต.หนองไม้ไผ่ 
5.พั ฒนางานดั้านการจั ดการความรู้ องคั์ความรู้ เพั ั่อสรั้างว ฒนธรรมเรัียนรู ้การถั่ายทอดความรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณั์ในการท างานอย่างต่อเน ่อง 
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3.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
 เป้ าั ป ร ะ ส งั ค ์   สั่งเสรัิมสนั บสนัุนใหั้มัีการนำระบบเทคโนโลยัีสารสนเทศมาใชั้ในการ

บรัิหารจั ดการ ทรั พยากรมนัุษย์ เพั ั่อใหั้ไดั้ขั้อมัูลทีั่ถัูกตั้องั ครบถั้วน รวดเรั ว ทั นสมั ยและเปั นปั จจัุบั น ชั่วยลด
ข ั้นตอนของงาน ปรัิมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพั ่อการวางแผนต ดสัินใจในการปฏิบั ตัิงานและใชั้
บรหิารงานดั้วยบัุคลากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์  
1.พั ฒนาระบบฐานขั้อมูลบุคลากร 
2.ปร บปรุงและพั ฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจ ดการบุคลากร 
3.เสรัิมสรั้างความรูั้เกีั่ยวก บระบบสารสนเทศดั้านการบรัิหารจั ดการบัุคลากรใหั้ผูั้ปฏิบั ติงานััััั เพั ่อ 

รองร บการใช้งานระบบ และเพั ่อขีดความสามารถของบุคลากร เพั ่อรองร บการพ ฒนาระบบในอนาคต 
4.นโยบำยด้ำนสวุัสดิกำร 

 เ ป้ าัป ร ะ สัง ค์ั เสรัิมสรั้างความม ั่นคง ขวั ญกำลั งใจ คัุณภาพชัีวัิตทีั่ดี ความผาสัุกและพัึง
พอใจให้ 

ผูั้ปฏัิบั ตัิงาน เพั ั่อรั กษาคนดี คนเกั่งไวั้กั บองคั์กร โดยการสั่งเสรัิมความกั้าวหนั้าของผูั้ปฏัิบั ตัิงานทีั่มัีผลงานและ 
สมรรถนะในทัุกโอกาส สรั้างชั่องทางการส ั่อสาร ใหั้สิั่งจัูงใจ ผลประโยชนั์ตอบแทนพัิเศษ จั ดจั ดสวั สดัิการความ 
ปลอดภั ย อาชัีวปลอดภั ย และสิั่งแวดลั้อมในการทำงาน ตามความจำเปั นและเหมาะสมเปั นไปตามทีั่กฎหมาย 
ก าหนด และสน บสนุนการด าเนินกิจกรรมเพั ่อสร้างความส มพั นธ์อั นดี ระหว่างผู้บริหารและพน กงานทุกระด บ 

 กลยุทธ์  
1.ปร บปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบ ติงาน 
2.ปร บปรุงสภาพความปลอดภ ย อาชีวอนาม ย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3 .ยกย่องพนั กงานที่เป็นคนเก่งััั คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4 .ปร บปรุงระบบสวั สดิการ ผลตอบแทนพัิเศษ 
5 .ปรั บปรัุงชั่องทางการส ั่อสารดั้านการบรัิหารทรั พยากรมนัุษย์ นโยบายและกลยัุทธั์ดั้านการ 

บริหารและพั ฒนาทร พยากรบุคคล 
คณะกรรมการจ ดท าแผนอั ตราก าล ง 3 ปี ประกอบด้วย 

1 .นายกองคั์การบริหารสั่วนต าบลหนองไม้ไผ ่ ประธานกรรมการ 
2 .ปล ดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ ่ กรรมการ 
3 .ผู้อ านวยการกองคล ง กรรมการ 
4 .ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
5 .ผู้อ านวยการกองการศัึกษาฯ กรรมการ 
6.ห วหน้าสำน กปล ด กรรมการและเลขานัุการ 
7.น กทร พยากรบัุคคล ผู้ชั่วยเลขานุการ 

5.นโยบำยด้ำนกำรบริหำร 
1 .กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระด บห วหน้างานัััั ซึ่งเป็นผู้บ งค บบ ญชาในระด บต้น 
2 .มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ ่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานัััั และทิศทาง 

ที่วางไว้  
 

3.มีการจ ดท าแผนปฏิบ ติงานประจ าปีตามภาระหน้าทีั่ความร บผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4 .มีการบริหารจ ดการมุั่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม ่น รวดเร ว ถูกตั้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความ 

คุม้ค่าและเกัิดประโยชน์สูงสุด 



7  
 

 

5.มัีการตัิดตามและประเมัินผลดั้วยการประชัุมประจำเดั อนและคณะกรรมการประเมัินผลการ 
ปฏัิบั ตัิงาน เพั ั่อรั บทราบปั ญหาอัุปสรรค และปรั บปรัุงแกั้ไขอยั่างตั่อเน ั่อง โดยใหั้มัีโครงสรั้างสั่วนราชการภายใน 
อบต.หนองไม้ไผ ่ ด งนี้ 

 โ ค ร ง ส ร ้า งั โครงสรั้างทีั่ตั้องกำหนดสั่วนราชการทีั่มัีอยูั่ไดั้แก่ั สำนั กปลั ด,กองคลั ง,กอง
ชั่าง และ กองการศกึษา ศาสนาและว ฒนธรรม ด งนี้ 

 

โครงสร้ำงตำมแผนอุัตรำก ำลังปัจจ บัน หมำยเหต  
 
 

1. ส ำนุักปลัด 
 

1.1 งานบริห ารงานท ่ว ไป  
- งานสารบรรณ 
- งานอำนวยการและขั้อมูลข่าวสาร 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเล อกต ง้ 
- งานควบคุมและส่งเสรัิมการทั่องเที่ยว 
- งานกิจการสภา 
- งานอั ่นทีไ่มั่อยู่ในความร บผิดชอบส่วนใด 

1. 2 งานป้องก นและบรร เ ทา สาธ ารณภ  ัย  
- งานอำนวยการ 
- งานป้องก น 
- งานช่วยเหลั อฟั ้นฟู 
- งานกู้ภ ย 

1.3 งานนโ ยบายแล ะแผน  
- งานนโยบายและแผนพ ฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและการประชาส มพ นธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพัิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 

1. 4 งานกฎหมายแล ะคดี  
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร้องเรียนร้องทัุกขั์และอัุทธรณ์ 
- งานระเบียบการคล ง 
- งานข้อบ ญญ ติ อบต. 

1. 5 งานสว ั สดิการและพั ฒนาช ัุมชน  
- งานสวั สดิการส งคม 
- งานส งคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพั ฒนาสตรี 
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โครงสร้ำงตำมแผนอุัตรำก ำลังปัจจ บัน หมำยเหต  
1. 6 งานอนาม ยและสิ่งแวด ล้อม   

- งานดูแลบ ารุงร กษาสวนหย่อม พ นธุ์ไม้ ต้นไม้ 
- งานร กษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร 
- งานจ ดเตรียมน้ าด ่ม ดัูแลท าความสะอาด 

1. 7 งานส่งเส ริมสุขภ าพและ สาธ ารณสุข  
- งานด าเนินการเก่ียวก บกองทุนหล กประก นสุขภาพ 

1. 8 งานควบคุมโร ค  
- งานควบคุม ป้องก น การประกอบการสินค้าน่าร งเกัียจหร อเป็น 
อั นตรายต่อสุขภาพ เหตุร าคาญ และมลภาวะ 

- งานกวาดล้างท าความสะอาดถนน เก บรวบรวมขยะมูลฝอยและ 
ขนถั่ายขยะมูลฝอย 
2. กองคลัง 
2. 1 งานการเงนิ  

- งานร บเบิก - จ่ายเงิน 
- งานจ ดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก บร กษาเงิน ควบคุมการเบัิกจ่าย 
- งานควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณหร อทางวิชาการเกี่ยวก บ 

การเงิน การคล งอั ่นๆ 
2. 2 งานบ ญช ัี 

- งานการบ ญชี ตรวจสอบการเบัิกจ่ายเงนิทุกประเภท 
- งานควบคุม และจ ดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
- งานจ ดท าเช คและเอกสารการจ่ายเงิน 
- งานจ ดท างบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานประจำว น 

ประจ าเด อน และประจำปี 
2. 3 งานพั สดุ  

- งานจ ดท าแผนพ สดุประจ าปี 
- งานจ ดซ ้อจ ดจ้างตามแผนฯ พั สดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายว สดุครุภั ณฑั์ และยานพาหนะ 

2. 4 งานพั ฒนาแล ะจ ดเก บร ายได้  
- งานภาษอีากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพั ฒนารายได้ วางแผนและจ ดเก บรายได้ 
- งานควบคุมกัิจการค้าและคั่าปร บ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งร ดรายได้ 

2. 5 งานแผนที่ภ าษแีละท ะเ บียนทร พย์สิน  
- งานจ ดเก บข้อมูลเกี่ยวก บทร พย์สินใน อบต. 
- งานจ ดเก บข้อมูลรายได้ภาษีอากร 
- งานจ ดท าแผนที่ภาษัีและทะเบียนทรั พย์สิน 
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โครงสร้ำงตำมแผนอุัตรำก ำลังปัจจ บัน หมำยเหต  
3. กองช ำง  

3. 1 งานบริห ารท ่ว ไป  
- งานสารบรรณทั ่วไปกองช่าง 
- งานจ ดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินกองชั่าง 
- งานจ ดท าค าส ่งและประกาศกองช่าง 
- งานขออนุญาตกั่อสร้าง 
- งานร บเร ่องราวร้องทัุกขั์กองช่าง 

3. 2 งานกอ่สร ั้าง  
- งานก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า และสิั่งตัิดต ้งอั ่นๆ 
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพัิเศษ 
- งานระบบขั้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานบ ารุงร กษาเคร ั่องจ กรและยานพาหนะ 

3.3 งานออกแบบ และคว บ คุ มอาค าร  
- งานออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรม 
- งานบริการข้อมูลและหล กเกณฑ์ 
- งานตรวจสอบแบบแปลนขออนัุญาตปลูกสร้างอาคาร 
- งานประมาณราคากั่อสร้าง 
- งานควบคุมการกั่อสร้างอาคาร 
- งานส ารวจตรวจสอบอาคาร และการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
- งานจ ดท าเอกสาร แบบแปลน และคำรั้องการขออนัุญาตกั่อสร้าง 

อาคาร 
- งานให้ค าแนะนำและปรึกษา เกัี่ยวกั บการขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคาร 

- งานขออนุญาตกั่อสร้างอาคาร ร ั้อถอน ด ดแปลงเกีย่วก บอาคาร 
และงานขออนัุญาตอั ่นๆ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
3. 4 งานประสานส าธ ารณูปโ ภ ค  

- งานด้านสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
- งานระบายน้ า 
- งานควบคุมพั สดุด้านการโยธา 
- งานส ารวจออกแบบและคำนวณอัุปกรณ์ไฟฟั้า 
- งานซ่อมบ ารุงไฟฟั้าสาธารณะ 

3. 5 งานผ งเม อง  
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผ งพ ฒนาเม อง 
- งานควบคุมทางผ งเมั อง 
- งานจ ดรูปที่ดินและฟั ้นฟูผ งเมั อง 
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โครงสร้ำงตำมแผนอุัตรำก ำลังปัจจ บัน หมำยเหต  
4. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวุัฒนธรรม  

4. 1 งานบริห ารท ่ว ไป  
- งานสารบรรณทั ่วไปกองการศึกษาฯ 
- งานจ ดท าค าส ่งและประกาศกองการศึกษาฯ 
- งานจ ดท าฎีกาเบิกจา่ยของศูนยพ์ั ฒนาเด กเล กฯ 
- งานด้านประชาสั มพั นธ์ 
- งานรวบรวมและจ ดท าแผนกองการศัึกษาฯ 
- งานรวบรวมและจ ดท าแผนศูนย์พ ฒนาเด กเล กฯ 
- รายงาน บ ญชี ร บ จา่ย ของสถานศึกษา 
- ย ่นชำระภาษี ห ก ณ ที่จ่ายของสถานศัึกษา 
- งานอำนวยการ มอบหมายงานวางแผน กำก บ แนะน า ตรวจสอบ 
พัิจารณาด้านธุรการััั งานทร พยากรบุคคลของกองการศึกษาฯ 

และศัูนยั์พั ฒนาเด กเล กฯ 
4. 2 งานพั สดุแล ะทร พย์ส ัิน  

- งานจ ดซ ้อจ ดจ้างฯ และขั ้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพั สดุ 
- งานจ ดท าบ ญชีร บจ่ายพ สดุกองการศึกษาฯ 
- งานจ าหน่ายพ สดุออกจากบ ญชีหร อทะเบียน 
- งานควบคุม ก ากั บ ดัูแลงานงบประมาณ งานพั สดุ และทรั พย์สิน 

4. 3 งานบริห ารการศึกษา  
- งานควบคุม ดูแลร บผิดชอบในงานการปฐมว ยและอนุบาล 

จ านวน ๓ ห้องเรียน 
- งานประชุม อบรม ส มมนา และให้บริการด้านการศึกษา 
- งานบริหารจ ดการศูนย์พ ฒนาเด กเลั กฯ 
- งานประชุม อบรม ส มมนาศูนยั์พั ฒนาเดั กเล กฯ 
- งานดูแลร กษาความสะอาดศูนยพ์ั ฒนาเด กเลั กฯ 

4. 4 งานระด บกั่อนว ั ยเรีย นแ ละปฐมศึก ษา  
4. 5 งานศาสนาว ั ฒนธ รรมท้องถิ่น ส่งเส ริมปร ะเพ ณีศัีลป ว ั ฒนธ รรม  

- งานส่งเสริม ร กษา และด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมว ฒนธรรมจารีต 
ประเพณี 

 

4. 6 งำน กีฬำแ ละนัน ทนำ กำร  
- งานส่งน กกีฬาเขั้าร่วมการแข่งขั นในระด บต่างๆ 
- งานจ ดกิจกรรมน นทนาการส าหร บเด กและเยาวชน 



๑๑  
 

 

6.นโยบำยด้ำนอุัตรำก ำลังและกำรบริหำรอุัตรำก ำลัง 
1.บริหารก าล งคนให้สอดคล้องกั บความจ าเป็นตามพั นธกิจ 
2.พั ฒนาระบบวางแผนและตัิดตามประเมินผลการใช้ก าล งคน 
3.พั ฒนาผลิตภาพและความคัุ้มคั่าของก าล งคน 
4.พั ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าล งคนัััั โดยให้มีอั ตราก าล งในแผน 

อั ตราก าล ง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ด งนี้ 
กรอบอุัตรำก ำลุัง ๓ ปี ระหวุ ำงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

 

 
 

 
ส วนรำชกำ 

กรอบุ
อัตรำุ
ก ำลัง 

อัตรำตำแหน งทุี่คำดว ำจะต้องุ
ใช้ในชุ วงระยะเวลำ ๓ ปีุ

ข้ำงหน้ำ 

 

 

เพุิ่ม/ลด 

 

หมำยุ
เหต ุ 

เดุิม ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  

น กบริหารงานทั้องถิ่น ระด บักลางั
(ปล ดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 ส ำนัก ปลัด อบต. ( ๐๑)   

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
 

น กบริหารงานทั ่วไป ระด บัต้น 
(ห วหน้าส าน กปล ด)        

น กจ ดการงานท ั่วไปช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
น กทร พยากรบุคคลชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
น กวัิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
เจ้าพน กงานธุรการช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
เจ้าพน กงานธุรการปฏิบ ติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 พนัก งำนจ ุ้ำง        

คนงาน ๔ ๔ ๔ ๔ - - - 
 กองคลัั ง ( ๐๔ )   

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ว ำง 

น กบริหารงานการคลั ง ระด บัต้น 
(ผู้อ านวยการกองคล ง)        

น กวัิชาการเงัินและบ ญชีปฏิบ ติการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
เจ้าพน กงานการเงินและบ ญชัีชำนาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
น กวัิชาการพ สดัุชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
เจ้าพน กงานจ ดเก บรายได้ปฏิบ ติงาน/ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ชำนาญงาน 
 กองชั่าง (๐ั๕ั)   

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
 
 
 

ว ำง 

น กริหารงานชั่าง ระด บัต้น 
(ผู้อ านวยการกองชั่าง)        

นายชั่างโยธาปฏิบ ติงาน/ชำนาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 พนัก งำนจ ุ้ำง        

ผู้ชั่วยนายชั่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 



๑๒  
 

 
 

 

 
ส วนรำชกำ 

กรอบุ
อัตรำุ
ก ำลัง 

อัตรำตำแหน งทุี่คำดว ำจะต้องุ
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ความ
รู้ 

7.นโยบำยด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
1.สรั้างความรูั้และความเขั้าใจใหั้กั บบัุคลากรเกีั่ยวก ับกระบวนการและคัุณคั่าของการจั ดการ 

 
 

2.ส่งเสริมและสน บสนุนวั ฒนธรรมขององค์กรที่เอั ้อต่อการแบั่งปันและถ่ายทอด 
3.ส่งเสรมิใหั้มัีการพั ฒนาระบบจั ดการความรู้ เพั ่อใหั้บัุคลากรสามารถเขั้าถัึงองคั์ความรูั้ตั่างๆ ของ 

องค์กรััั และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.จ ดท า “แผนการจ ดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการด าเนินการ ด งนี้ 
 ก ร ะ บ ว น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รูุ้ (Knowledge Management Process)  เปั น
กระบวนการทีั่จะ 

ช่วยให้เกิดพั ฒนาการของความรู้ หร อการจ ดการความรู้ที่จะเกัิดขึ้นภายในองคั์กร มีท ง้หมด 7 ข ้นตอน ค อ 
1). การบั่งชี้ความรู้ เปั นการพัิจารณาว่าองคั์กรมัีวิสั ยทั ศน์ พั นธกัิจ ยัุทธศาสตร์ เปั้าหมายคั ออะไร 

และเพั ่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 
2). การสรั้างและแสวงหาความรู้ เชั่นการสรั้างความรูั้ใหม่ แสวงหาความรูั้จากภายนอก รั กษา 

ความรู้เก่า ก าจ ดความรู้ทีใ่ช้ไม่ได้แล้ว 
3). การจั ดความรูั้ใหั้เปั นระบบ เปั นการวางโครงสรั้างความรู ้เพั ั่อเตรัียมพรั้อมสำหรั บการเกั บ 

ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
4). การประมวลและกล ั่นกรองความรู้ เชั่น ปรั บปรัุงรัูปแบบเอกสารใหั้เปั นมาตรฐาน ใชั้ภาษา 

เดียวก น ปร บปรุงเน ้อหาให้สมบูรณ์ 
5). การเขั้าถัึงความรู้ เปั นการทำใหั้ผูั้ใชั้ความรูั้เขั้าถัึงความรูั้ทีั่ตั้องการไดั้งั่ายและสะดวก เชั่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาส มพ นธ์ เป็นต้น 
6). การแบั่งปั นแลกเปลีั่ยนความรู้ ทำไดั้หลายวัิธัีการ โดยกรณัีเปั น Explicit Knowledge อาจ 

จั ดทำเปั นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยัีสารสนเทศ หรั อกรณัีเปั น Tacit Knowledge จั ดทำเปั นระบบ ทัีมขั้าม 
สายงาน กัิจกรรมกลุั่มคัุณภาพและนว ตกรรม ชุมชนแหง่การเรัียนรู้ ระบบพีั่เลี้ยง การสั บเปลีั่ยนงาน การยั มตั ว เวที 
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
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7). การเรัียนรู้ ควรทำใหั้การเรัียนรูั้เปั นสั่วนหนึั่งของงาน เช่น เกัิดระบบการเรัียนรูั้จากสรั้างองค์ 
ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน ่อง 

 กระบวน กำร บริหำรจ ุัดกำ รกำ รเ ปลีย่น แ ปลง (Change Management Process) 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ด งนี้ 
1). การเตรัียมการและปรั บเปลีั่ยนพฤตัิกรรม - เชั่น กัิจกรรมการมัีสั่วนรั่วมและสนั บสนัุนจาก 

ผูั้บรัิหาร (ทีั่ทัุกคนมองเหั น), โครงสรั้างพั ั้นฐานขององคั์กร, ทัีม/หนั่วยงานทีั่รั บผัิดชอบ, มัีระบบการตัิดตามและ 
ประเมัินผล, ก าหนดปัจจ ยแห่งความส าเร จชั ดเจน 

2). การส ั่อสาร - เช่น กัิจกรรมทีั่ทำใหั้ทัุกคนเขั้าใจถัึงสิั่งทีั่องคั์กรจะทำ, ประโยชนั์ทีั่จะเกัิดขึั้นกั บ 
ทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3). กระบวนการและเคร ่องมั อ - ช่วยใหก้ารคั้นหา เขั้าถัึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก 
รวดเรั วขึั้น โดยการเลั อกใชั้กระบวนการและเคร ั่องมั อ ขึั้นกั บชนัิดของความรูั้, ลั กษณะขององคั์กร (ขนาด, สถาน 
ที่ต ้ง ฯลฯ), ล กษณะการทำงาน, ว ฒนธรรมองค์กร, ทร พยากร 

4). การเรัียนรู ้- เพั ั่อสรั้างความเขั้าใจและตระหนั กถัึงความสำคั ญและหลั กการของการจั ดการ 
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพัิจารณาถึง เน ้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปร บปรุง 

5). การวั ดผล - เพั ั่อใหั้ทราบวั่าการดำเนัินการไดั้บรรลัุเปั้าหมายทีั่ต ั้งไวั้หรั อไมั่ , มัีการนำผลของ 
การวั ดมาใช้ในการปร บปรัุงแผนและการดำเนัินการใหั้ดัีขึั้น, มัีการนำผลการว ดมาใช้ในการส ั่อสารกั บบัุคลากรในทัุก 
ระดั บใหั้เหั นประโยชนั์ของการจั ดการความรู้ และการวั ดผลตั้องพัิจารณาดั้วยวั่าจะวั ดผลทีั่ข ั้นตอนไหนไดั้แก่ วั ด 
ระบบ (System), ว ดที่ผลล พธ์ (Out put) หร อว ดที่ประโยชน์ที่จะไดั้ร บ (Out come) 

6). การยกยั่องชมเชยและใหั้รางว ล - เปั นการสรั้างแรงจัูงใจใหั้เกัิดการปรั บเปลีั่ยนพฤตัิกรรมและ 
การมัีสั่วนรั่วมของบัุคลากรในทัุกระดั บ โดยขั้อควรพัิจารณาได้แก่ คั้นหาความตั้องการของบัุคลากร, แรงจัูงใจระยะ 
ส ้นและระยะยาว, บูรณาการกั บระบบที่มัีอยูั่, ปร บเปลี่ยนใหั้เข้ากั บกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

 กำร จัดกำ รค วำมรู้  
มัีผูั้รูั้ไดั้กลั่าวถัึง KM หลายแงั่หลายมัุมทีั่อาจรวบรวมมาชีั้ธงคำตอบวั่า หั วใจของ KM อยูั่ทีั่ไหนได้ 

โดยอาจกลั่าวเปั นลำดั บข ั้นหั วใจของ KM เหมั อนกั บลำดั บข ั้นของความตั้องการ (Hierarchy of needs) ของ 
McGregor ได้ โดยเริ่มจากขอ้สมมุติฐานแรกทัี่เป็นสากลที่ยอมร บท ว่ไปว่าความรู้คั อพล ง (DOPA KM Team) 

1. Knowledge is Power : ความรู้ค อพล ง 
2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but 

rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสำเร จของการถ่ายทอดความรู้ไมั่ใช่ 
อยู่ที่คอมพัิวเตอร์หร อเอกสาร แตอ่ยู่ที่การมีปฏิส มพ นธ์ ระหว่างคนด้วยก น 

3. The great end of knowledge is not knowledge but action : จัุดหมายปลายทางสำคั ญ 
ของความรู้มิใช่ที่ต วความรู้ แต่อยู่ทีก่ารน าไปปฏิบ ติ 

4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive : นิยามใหมข่องผู้จ ดการ ค อ ผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 

8.นโยบายด้านภาระงาน 
1.มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างช ดเจน 
2.มีการจ ดท าคู่ม อการปฏิบ ติงานของทุกงาน 
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3.บุคลากรมัีการพั ฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกั นอย่างสมั่ำเสมอโดยทุกงานจะต้อง 
มีการประชัุมบุคลากรภายในเพั ่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปั ญหาอัุปสรรคและปรั บปรัุง ภาระงาน 
ประจำทัุกเดั อน โดยใหั้งานการเจั้าหนั้าที ่จั ดทำคำส ั่งการแบั่งงานและกำหนดหนั้าทีั่ความรั บผัิดชอบของสั่วน 
ราชการ ในองคั์การบรัิหารสั่วนตำบลหนองไม้ไผ่ แยกเปั นสั่วนราชการ และใหั้มัีการทบทวนการปฏิบั ตัิหนั้าทีั่ทัุก
รอบ การประเมิน หร อเม อ่มีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 

9.นโยบำยด้ำนระบบสำรสนเทศ 
1.ให้ทกุงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพ ่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวก น 
2 .ใหั้ทุกงานจั ดท าฐานข้อมัูลดว้ยระบบคอมพัิวเตอรั์ในภารกิจของงานน ั้นๆััััั และหาแนวทางในการ 

เช ่องโยงข้อมูลเพ ่อใช้ร่วมกั น 
3 .ใหั้มัีการปรั บปรัุงฐานขั้อมัูลทีั่รั บผัิดชอบใหั้เปั นปั จจัุบั นอยั่างสมั่ำเสมอ โดยใหั้ปฏัิบั ตัิตามแผน 

แม่บทสารสนเทศขององค์การบรัิหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ััั งานการเจ้าหน้าที่ต้องมีัั การประชาส มพ นธ์ผ่าน
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างต่อเน ่อง 

10.นโยบำยด้ำนกำรมุีส วนร วมในกำรบริหำร 
1.มัีการประชัุมห ัวหนั้างานกั บผูั้อำนวยการกองเพั ั่อเป ันการรายงานผลตัิดตามััััั และรั่วมแกั้ไข 

ปัญหา อัุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ขั้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
2.มีการประชุมเพ ่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพ ฒนาและปร บปรุงการปฏิบ ติงานร่วมกั น 
3.สน บสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกัิจกรรม 
4.ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทร พยากรร่วมกั นอย่างมัีประสิทธิภาพ 
5.สั่งเสรัิมและสนั บสนัุนการสรั้างและใชั้องค์ความรูั้ในกระบวนการทำงานััััั เพั ่อใหั้บัุคลากรพั ฒนา 

ทั กษะและความชำนาญในการปฏัิบั ตัิงานใหั้บรรลัุผลตามพั นธกัิจขององคั์กรใหั้เกัิดประโยชนั์ประสัิทธิภาพัััััั สัูงสัุด 
และมัีศ กยภาพในการพ ฒนาตนเอง 

11.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบ คคล 
1.มีการสนั บสนัุนสั่งเสรัิมพั ฒนาทรั พยากรบัุคคลเพั ่อเพัิ่มขีดความสามารถในการปฏิบั ติงานอยั่าง 

ต่อเน ่องด้วยการส่งบุคลากรเข้าร บการอบรมในหล กสูตรต่างๆััััั ที่สอดคล้องกั บแผนพั ฒนาบุคลากร 
2.สน บสนุนให้บุคลากรได้ร บการศึกษาต่อในระด บทัี่สูงขึ้น 
3.มัีการตัิดตามประเมัินผลการพั ฒนาบัุคลากรท ั้งดั้านทั กษะวิชาการและการรอบรูั้และนำผลมา เปั น

แนวในการปรั บปรัุงการพั ฒนาบัุคลากรใหั้มัีประสัิทธัิภาพอยั่างตั่อเน ั่อง โดยใหั้งานการเจั้าหนั้าที ่ จั ดทำ 
แผนพ ฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกั บแผนอั ตราก าล ง 3 ปี (พ.ศ.256๔-256() 

12.นโยบำยด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
1.มัีการจั ดทำแผนการใชั้เงัินงบประมาณท ั้งงบประมาณแผั่นดัินและเงัินรายได้ััััั ใหั้เปั นไปตาม 

ว ตถุประสงค์และสอดคล้องกั บภารกิจของกองัััั และให้เป็นไปตามแผนปฏิบ ติงานประจ าปี 
2.มัีการจั ดทำสรัุปรายงานการใชั้จั่ายงบประมาณท ั้งงบประมาณแผั่นดัินและเงัินรายได ้

ประจ าเด อน เวียนให้บุคลากร และประชาชนท ่วไปได้ทราบทุกเด อน 
3.มัีการน าเทคโนโลยัีมาใชั้ในการบรัิหารจั ดการเพั ั่อใหั้การดำเนัินงานเปั นระบบการบรัิหารและ 

จ ดการตามระบบบ ญชัีมาใช้ 
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4.มัีการมอบหมายใหั้บัุคลากรมัีสั่วนรั่วมรั บผัิดชอบและปฏัิบั ตัิงานดั้วยความโปรั่งใส โดยใหั้กอง 
คลั ง ด าเนัินการจั ดท ารายงานสรัุปผลการด าเนัินงานแลั้วประชาสั มพั นธ์ใหั้ทัุกกองและประชาชนท ั่วไปไดั้รั บทราบ 
เป็นประจ าทุกเด อน 

13.นโยบำยด้นกำรท ำน บ ำร งศิลปวุัฒนธรรม 
1.สนั บสนัุนและสั่งเสรัิมใหั้บัุคลากรมัีสั่วนรั่วมในกัิจกรรมดั้านการท านัุบำรัุงศัิลปวั ฒนธรรมของ 

ท้องถิ่น 
 
 

ศิลปว ฒนธรรม 

 
 

2.จั ดทำแผน/กัิจกรรม/โครงการทีั่ เปั นประโยชนั์สอดคลั้องกั บแผนงานดั้านทำนัุบำรัุง 
 
 

3.ดำเนัินการใหั้ผูั้บรัิหารและบัุคลากรตระหนั กในกัิจกรรมดั้านการทำนัุบำรัุงศัิลปวั ฒนธรรมที ่
น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมท ง้การอนุร กษ์ ฟั ้นฟู ส บสานประเพณีและว ฒนธรรม 

14.นโยบำยด้ำนค ณธรรมจรยิธรรมองค์กำรบริหำรส วนต ำบลหนองไม้ไผ  
อนัุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบรัิหารงานบัุคคลสั่วนทั้องถิั่น (ก.ถ.) ไดั้ก าหนดมาตรฐาน 

ทางคัุณธรรมจรัิยธรรมของขั้าราชการ พนั กงาน และลัูกจั้างประจำขององคั์กรปกครองสั่วนทั้องถาน ซึั่งไดั้ประมวล 
ขึั้นจากขั้อเสนอแนะของผูั้บรัิหารทั้องถิั่นและประชาชนผูั้รั บบรัิการ จากองคั์กรปกครองสั่วนทั้องถิั่น โดยมี 
ว ตถัุประสงคั์เพั ่อใช้เปั นหลั กการและแนวทางปฏัิบั ตัิใหั้ขั้าราชการหรั อ พนั กงานสั่ วนทั้องถิั่นและลัูกจั้างขององคั์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท ่วไปใช้ยึดถ อปฏิบ ติเป็นเคร ่องก ากั บความประพฤติัััั ได้แกั่ 

1.พัึงด ารงตนใหั้ต ั้งม ั่นอยูั่ในศัีลธรรม ปฏัิบั ตัิหนั้าทีั่ดั้วยความซ ั่อสั ตย์ สัุจรัิต เสัียสละ และมัีความ 
ร บผิดชอบ 

 

 
 
 

เป็นหล ก 

 
 

2.พัึงปฏิบ ติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3.พัึงใหั้บรัิการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเรั ว มีอั ธยาศ ยไมตรโีดยยึดประโยชน์ของประชาชน 

 
 

4.พัึงปฏิบ ติหน้าที่โดยยึดผลส มฤทธิ์ของงานอย่างคุม้ค่า 
5.พัึงพั ฒนาท กษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ท นสมั ยอยู่เสมอ 



๑๕  
 

 

 บททุี่ 4 
กำรติดตำมนโยบำย กลย ทธ์ุด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรพุัฒนำทรัพยำกรบุ คคลุ
ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรองคุ์ควำมรู้ ด้ำนอตัรำก ำลังและกำรุ

บริหำรอัตรำก ำลัง ระยะ 3 ปีุ(พ.ศ.2564-2566) 
 
 

องคั์การบรัิหารสั่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ไดั้กำหนดวัิธัีการตัิดตามและประเมัินผลนโยบาย กลยัุทธ ์
ดั้านโครงสรั้างการบรัิหารและการพั ฒนาทรั พยากรบัุคคล ดั้านการสรั้างและพั ฒนาระบบการบรัิหารจั ดการองค์ 
ความรู้ ด้านอ ตรากำล งและการบริหารอ ตรากำล ง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ประกอบด้วย 

1. ปล ดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เป็นประธาน 
2. ห วหน้าสวั่ นราชการทุกคน เป็นกรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ร บผัิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานัุการ โดยให้
มัีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการพั ฒนาพนั กงานส่วนต าบล พน กงานจ้าง และบุคลากร 

ขององคั์การบรัิหารสั่วนตำบลหนองไม้ไผ่เปั นประจำทัุกปี พรั้อมท ั้งสรัุปรายงานผลและขั้อเสนอแนะในการตัิดตาม 
ประเมัินผลเสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผร่ บทราบเพ ั่อพัิจารณา 

 
 

**************************************** 


