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3.  เป้าหมายการ 
 

 
นโยบายและกลยุทธ์ 

ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) 

บทที่ 1  บทน า 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

  บุคคลเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรบริหำรงำนของทุกองค์กร  ถ้ำขำดกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ  จะส่งผลให้กำรท ำงำนไม่มีประสิทธิผล ล่ำช้ำ และเกิดควำมเสียหำยต่อ
องค์กร  ดังนั้นองค์กรจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนกลยุทธกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้  
ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท ำให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  และให้บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม  จึงได้จัดท ำนโยบำย     
กลยุทธ์กำรบริหำร และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ประจ ำปี พ.ศ.2562  ขึ้นเพ่ือเป็นกำรก ำหนดให้พนักงำน
ส่วนต ำบลทุกคนต้องได้รับกำรพัฒนำทุกต ำแหน่ง  โดยสอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561–2563)
และแผนพัฒนำบุคลำกร (พ.ศ. 2561–2563) ต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์  
 
  

 2.1เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกร  และเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  และวิธีกำรปฏิบัติงำนตำม
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ  
 2.2เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 
 2.3เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 2.4เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดกำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหลุม 
 2.5เพ่ือด ำรงรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
 
 
   
 3.1ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมในระยะสั้น 
ของผู้บริหาร 
  (1)  พนักงำนในองค์กรสำมำรถน ำนโยบำยของผู้บริหำรไปปฏิบัติให้ส ำเร็จลุล่วง 
  (2)  กำรบริหำรงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงโปร่งใส พนักงำนมีคุณธรรม และจริยธรรม 

(3)  พนักงำนมีควำมรู้ และมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กรมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
 

ของพนักงำนส่วนต ำบล... 
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ของพนักงานส่วนต าบล 
  (1) องค์กรให้กำรสนับสนุนพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรทุกคนให้ได้รับกำร
พัฒนำในแต่ละปี อย่ำงน้อย  1  หลักสูตร/โครงกำร   
  (2) องค์กรให้กำรสนับสนุนพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับกำร
พัฒนำในแต่ละปีอย่ำงละ  1  หลักสูตร/โครงกำร 
  (3) องค์กรให้กำรสนับสนุน พนักงำนจ้ำง ตำมภำรกิจ ให้ได้รับกำรพัฒนำในแต่ละปีอย่ำงน้อย  1
หลักสูตร/โครงกำร 

ของประชาชน 
(1) พนักงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม  สำมำรถให้บริกำรประชำชนอย่ำง 

รวดเร็ว 
  (2) พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม  ต้อนรับประชำชนเป็นอย่ำงดีสำมำรถท ำงำน
ให้ประชำชนพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
 

 3.2ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมในระยะยาว 
ของผู้บริหาร 
  (1)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุมมีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ 
  (2)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม  สำมำรถปฏิบัติงำนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

ของพนักงานส่วนต าบล 
(1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม  เป็นองค์กรที่น่ำอยู่ 

(2) องค์กรให้กำรสนับสนุนในด้ำนกำรศึกษำ  และควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่รำชกำร 

ของประชาชน 
  (1)  องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  มีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน 
  (2)  องค์กรสำมำรถเป็นที่พ่ึงของประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงดียิ่ง 
  (3)  องค์กรสำมำรถท ำงำนตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้   
  (4)  พนักงำนในองค์กรสำมำรถสร้ำงสัมพันธ์อันดีกับประชำชนและสำมำรถท ำให้ประชำชนพึง
พอใจในกำรให้บริกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
บทที่ 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
       1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำเป็นผลลัพธ์สูงสุดในกำรพัฒนำขององค์กร เพ่ือกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทำงที่จะท ำให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ กำรก ำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในกำร
พัฒนำที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนำคต 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
“ระบบสำธำรณูปโภคได้มำตรฐำน ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

พร้อมก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน” 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร  

“แหล่งผลิตข้ำงคุณภำพ สินค้ำเกษตรปลอดภัยได้มำตรฐำน ประชำชนมีคุณภำพชี วิตที่ดี ตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค ให้ได้มำจรฐำนควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรมและนอกภำคเกษตร 
3. สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
4. เสริมสร้ำงสังคมแห่งภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. พัฒนำองค์กรและบุคลำกรควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

พันธกิจของจังหวัดพิจิตร (Mission) 

1.บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ สิ่งแวดล้อม และพลังงำนให้เกิดควำมยั่งยืน 
2.พัฒนำเกษตรและนอกภำคเกษตร เพ่ือให้ประชำชนอยู่ดีกินดี 
3.เสริมสร้ำงสังคมแห่งภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
4.พัฒนำองค์กรทุกภำคส่วน และเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร ด้วยกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยหรือวิสัยทัศน์กำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม 
จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำให้มีควำมครอบคลุม สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร  
ศักยภำพและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทำงพัฒนำ 
4 แนวทำง คือ 
  แนวทำงท่ี 1  ก่อสร้ำง พัฒนำ ปรับปรุง บ ำรุงรักษำเส้นทำงคมนำคม 
  แนวทำงท่ี 2  ก่อสร้ำง พัฒนำ ปรับปรุง ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
  แนวทำงท่ี 3  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทำงท่ี 4  กำรลดภำวะโลกร้อน 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2... 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว 
ประกอบด้วยแนวทำงพัฒนำ 4  แนวทำง  คือ 
  แนวทำงท่ี 1 กำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
  แนวทำงท่ี 2 ส่งเสริมกำรผลิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทำงท่ี 3 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อกำรเกษตร 
  แนวทำงท่ี 4 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะและฝีมือแรงงำน ให้ทุกกลุ่มมีงำนท ำ มีอำชีพเสริม 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาและมุ่งม่ันพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
7 แนวทำง คือ 
  แนวทำงท่ี 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคคลและครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง 
  แนวทำงท่ี 2 กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนและสังคมสงเครำะห์ 
  แนวทำงท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสำธำรณสุข กำรป้องกันและควบคุมโรค 
  แนวทำงท่ี 4 ป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดและอำชญำกรรม 
  แนวทำงท่ี 5 ส่งเสริมงำนป้องกันรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทำงท่ี 6 ส่งเสริมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทำงท่ี 7 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน สร้างความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วย  4  แนวทำง คือ 

แนวทำงท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
แนวทำงท่ี 2 สงเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อกำรเรียนกำรสอนและอำคำรสถำนที่ให้เหมำะสม 
แนวทำงท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถ 
แนวทำงท่ี 4 ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
ประกอบด้วย 5 แนวทำง คือ 

แนวทำงท่ี 1 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรและรับรู้ข่ำวสำรแก่ประชำชน 
แนวทำงท่ี 2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำและกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แนวทำงท่ี 3 ส่งเสริมประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำสังคม 
แนวทำงที่ 4 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แนวทำงท่ี 5 พัฒนำองค์กร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

1.  เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนได้รับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพของตนเองตำมต ำแหน่งและหน้ำที่ 
 2.  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และสมำชิก อบต. ได้รับกำรศึกษำที่สูงขึ้น 
 3.  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  เกิดควำมคุ้นเคย ควำมรักและสำมัคคีกันในกำรปฏิบัติงำน 
 4.  ได้รับข้อมูลข่ำวสำรใหม่ๆ ทันต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน 

5.  มีคอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงพอเพียง 
 6.  กำรท ำงำนที่รวดเร็วขึ้นทันต่อเวลำ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 
จุดแข็ง 
๑.  มีเจ้ำหน้ำที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต ำแหน่งชัดเจน สำมำรถปฏิบัติงำนได้สะดวกรวดเร็วทัน ต่อเหตุกำรณ์ 
๒.  มีกำรก ำหนดส่วนรำชกำรเหมำะสมกับงำนท่ีปฏิบัติ 
๓.  ส่งเสริมให้มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 
๕.  มีกำรพัฒนำศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม 
        

จุดอ่อน 
 

๑.  กำรปฏิบัติงำนภำยในส่วนรำชกำรและระหว่ำงภำค ส่วนรำชกำรยังขำดควำมเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมรู้ที่เป็นระบบและ เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 
๓.  เจ้ำหน้ำที่มีควำมตระหนักในหน้ำที่และควำม รับผิดชอบต่องำนที่ปฏิบัติค่อนข้ำงน้อย 
๔.  ขำดกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนำแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก ำลังใจ ที่จะท ำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุ่มเทก ำลังกำยและควำมคิดในกำรปฏิบัติงำน 
๕.  ท ำงำนในลักษณะใช้ควำมคิดส่วนตัวเป็นหลัก 

 

โอกาส 
1.ประชำชนร่วมมือพัฒนำ อบต.ดี   
2. มีควำมคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
3. บุคลำกรมีถ่ินที่อยู่กระจำยทั่วเขต  อบต. ท ำให้รู้สภำพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชำชนได้ดี 
4. บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ปริญญำตรีปริญญำโทเพ่ิมข้ึน  
 

อุปสรรค 
 

๑.  ระเบียบกฎหมำยไม่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 
๒.  กระแสควำมนิยมของต่ำงชำติมีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน 
๓.  มีควำมก้ำวหน้ำในวงแคบ 
๔.  บุคลำกรมีภำระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหำเศรษฐกิจ ท ำให้มีเวลำให้ชุมชนจ ำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

 
3.1 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
บุคลำกรถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่เป็นปัจจัยส ำคัญและมีค่ำยิ่งในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขององค์กร จึงได้
ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขึ้น  ส ำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเพ่ิมควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรมนุษย์ ให้กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เกิดควำมเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมสุข มีขวัญและก ำลังใจที่ดีเกิดควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำน และมีศักยภำพเพ่ิมข้ึน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม  จึงมีนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
  เป้ำประสงค ์ วำงแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้ำง ระบบงำน กำรจัดกรอบอัตรำก ำลัง
และกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจขององค์กรและเพียงพอ มีควำมคล่องตัวต่อกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนในองค์กร รวมทั้งมีระบบกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพเชื่องโยงกับผลตอบแทนและ
มีกำรก ำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงำนที่องค์กรคำดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร ระบบงำนและกรอบอัตรำก ำลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกำรปรับบทบำทและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม 
  2.จัดท ำสมรรถนะ และน ำสมรรถนะมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำน
กำรสรรหำ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรวำงแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรและกำรบริหำรผลตอบแทน 
  3.มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพ 
  4.จัดท ำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์ของงำนและสมรรถนะหลัก 
  5.จัดท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำนและกำรบริหำรจัดกำรคนดี และคนเก่งขององค์กร 
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้ำประสงค ์ ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยกำรเพ่ิมพูน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ศักยภำพ และทักษะกำรท ำงำนที่เหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์ขององค์กร 
เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสบผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลำกรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจของ อบต. 
  2.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรตำมต ำแหน่งงำนและสำยอำชีพตำมสมรรถนะ แผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่งและกำรบริหำรจัดกำรคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3.พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ปฏิบัติงำนทุก
ระดับตำมสำยอำชีพและต ำแหน่งงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  4.ส่งเสริมให้บุคลำกรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของ อบต.หนองหลุม 
  5.พัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ องค์ควำมรู้ เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 

3.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ... 
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3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้ำประสงค ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงำน ปริมำณเอกสำร 
สำมำรถน ำไปวิเครำะห์เพ่ือกำรวำงแผนตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนและใช้บริหำรงำนด้วยบุคลำกรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  กลยุทธ์ 
  1.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร 
  2.ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 
  3.เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรให้ผู้ปฏิบัติงำน เพื่อ
รองรับกำรใช้งำนระบบ และเพ่ือขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อรองรับกำรพัฒนำระบบในอนำคต 
 
4.นโยบายด้านสวัสดิการ 
เป้ำประสงค ์ เสริมสร้ำงควำมมั่นคง ขวัญก ำลังใจ คุณภำพชีวิตที่ดี ควำมผำสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงำน เพื่อ
รักษำคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลงำนและสมรรถนะในทุก
โอกำส สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิกำรควำมปลอดภัย อำชีว    
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และ
สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
  2.ปรับปรุงสภำพควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
  3.ยกย่องพนักงำนที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิกำร ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.ปรับปรุงช่องทำงกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 
5.นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด้วย 
1.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม   ประธำนกรรมกำร 
2.ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม    กรรมกำร 
3.ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      กรรมกำร 
4.ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      กรรมกำร 
5.ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ     กรรมกำร 
6.หัวหน้ำส ำนักปลัด      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.นักทรัพยำกรบุคคล      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.นโยบำยด้ำนกำรบริหำร... 
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6.นโยบายด้านการบริหาร 
  1.กระจำยอ ำนำจไปสู่ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำงำน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำในระดับต้น 
  2.มีกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน และ
ทิศทำงที่วำงไว้ 
  3.มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ 
  4.มีกำรบริหำรจัดกำรมุ่งสู่คุณภำพด้วยควำมมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพให้มี
ควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5.มีกำรติดตำมและประเมินผลด้วยกำรประชุมประจ ำเดือนและคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้มีโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยใน 
อบต.หนองหลุม  ดังนี้ 
                โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
จำกกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม ได้ก ำหนดภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่จะ

ด ำเนินกำรดังกล่ำว โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม ได้ก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงให้ตรงกับภำรกิจดังกล่ำว และจำกสภำพปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนด
ไว้ใน พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่6) พ.ศ.2552
และตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ พ.ศ.2542 โดยมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

ส านักงานปลัด อบต. มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกองหรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยเฉพำะ 
รวมทั้งก ำกับเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เป็นไปตำมนโยบำย 
แนวทำงและแผนปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และงำนสนับสนุนส่วนรำชกำรอ่ืน 

กองคลัง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจ่ำย กำรรับ กำรน ำส่งเงิน กำรเก็บรักษำ และ
เอกสำรทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำงำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ  
เงินอ่ืนๆงำนเกี่ยวกับกำรจัดงบประมำณฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจ่ำยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือนประจ ำปี งำน
เกี่ยวกับกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ควบคุม เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ำมัน
เชื้อเพลิงและงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมำย 

กองช่าง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำน
วิศวกรรม  กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบกำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง งำน
ควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย  งำนแผนกำรปฏิบัติ งำนกำรก่อสร้ำง  และซ่อมบ ำรุงกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง
และซ่อมบ ำรุง งำนแผนงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล กำรรวบรวมประวัติติดตำม ควบคุมกำรปฏิบัติงำน
เครื่องจักรกล กำรควบคุม  กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล งำนเกี่ยวกับแผนงำน  และงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมำย 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมของประชำชน กำรสนับสนุนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ 
และทรัพย์สินต่ำงๆเพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ จัดสถำนที่เพ่ือกำรศึกษำ ส่งเสริม  ท ำนุบ ำรุง และรักษำไว้ซึ่ง
ศิลปะ  ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จำรีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ และงำน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

หน่วยตรวจสอบภำยใน... 
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หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ 

ภำยใน อบต.ที่สังกัดในด้ำนงบประมำณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรทำงกำรบัญชี กำรเงิน  
ยอดเงิน  กำรท ำสัญญำ กำรจัดซื้อพัสดุ กำรเบิกจ่ำย กำรลงบัญชี กำรจัดเก็บรักษำพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบกำร
ใช้ และเก็บรักษำยำนพำหนะให้ประหยัดและถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร และงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมำย 
 
ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำง... 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2558  - 2560 (เดิม) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
2561 – 2563 (ระบบแท่ง) 

หมายเหตุ 

1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
-  งำนบริหำรทั่วไป 
-  งำนนโยบำยและแผน 
-  งำนกฎหมำยและคดี 
-  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
-  งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
-  งำนส่งเสริมและสำธำรณสุข 
-  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
-  งำนสังคมสงเครำะห์ 
 

1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
-  งำนบริหำรทั่วไป 
-  งำนนโยบำยและแผน 
-  งำนกฎหมำยและคดี 
-  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
-  งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
-  งำนส่งเสริมและสำธำรณสุข 
-  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
-  งำนสังคมสงเครำะห์ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2558  - 2560 (เดิม) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2561 – 2563 (ระบบแท่ง) 

หมายเหตุ 

2.  กองคลัง 
2.1  ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
-  งำนกำรเงินและบัญชี 
-  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
-  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  งำนวำงผังพัฒนำระบบแผนที่ภำษี 
-  งำนธุรกำร 
 

2.  กองคลัง 
2.1  ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
-  งำนกำรเงินและบัญชี 
-  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
-  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2558  - 2560 (เดิม) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2561 – 2563 (ระบบแท่ง) 

       หมายเหตุ 

3.  กองช่าง 
3.1 ฝ่ำยก่อสร้ำง 
-  งำนก่อสร้ำง 
-  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
-  งำนผังเมือง 
-   งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
 

3.  กองช่าง 
3.1 ฝ่ำยก่อสร้ำง 
-  งำนก่อสร้ำง 
-  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
-  งำนผังเมือง 
-   งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
  

 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2558  - 2560 (เดิม) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2561 – 2563 (ระบบแท่ง) 
หมายเหตุ 

.  กองการศึกษาและวัฒนธรรม 
4.1 ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
- งำนบริหำรกำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- งำนกิจกรรมเด็กและเยำวชน 
- งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

4.  กองการศึกษาและวัฒนธรรม 
4.1 ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
- งำนบริหำรกำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- งำนกิจกรรมเด็กและเยำวชน 
- งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
-  งำนตรวจสอบภำยใน 

 

 

7.นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
 1.บริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นตำมพันธกิจ 
 2.พัฒนำระบบวำงแผนและติดตำมประเมินผลกำรใช้ก ำลังคน 
 3.พัฒนำผลิตภำพและควำมคุ้มค่ำของก ำลังคน 
 4.พัฒนำกรอบอัตรำก ำลัง โดยให้มีอัตรำก ำลังในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบอัตรำก ำลัง.. 
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8.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
 1.สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรเก่ียวกับกระบวนกำรและคุณค่ำของกำรจัดกำรควำมรู้ 
 2.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อกำรแบ่งปันและถ่ำยทอด 
 3.ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ขององค์กร 
และเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.จัดท ำ “แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้เกิด
พัฒนำกำรของควำมรู้หรือกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะเกิดขึ้นภำยในองค์กรมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ 
  1). กำรบ่งชี้ควำมรู้เป็นกำรพิจำรณำว่ำองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศำสตร์เป้ำหมำยคืออะไร
และเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยเรำจ ำเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรำมีควำมรู้อะไรบ้ำงอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร 
  2). กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้เช่นกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอกรักษำ
ควำมรู้เก่ำก ำจัดควำมรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  3). กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบเป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเก็บ
ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในอนำคต 
  4). กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำนใช้ภำษำ
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์ 
  5). กำรเข้ำถึงควำมรู้เป็นกำรท ำให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวกเช่นระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชำสัมพันธ์เป็นต้น 
  6). กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ท ำได้หลำยวิธีกำรโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อำจ
จัดท ำเป็นเอกสำรฐำนควำมรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท ำเป็นระบบทีมข้ำมสำย
งำนกิจกรรมกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ระบบพ่ีเลี้ยงกำรสับเปลี่ยนงำนกำรยืมตัวเวที
แลกเปลี่ยนควำมรู้เป็นต้น 
  7). กำรเรียนรู้ควรท ำให้กำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงำนเช่นเกิดระบบกำรเรียนรู้จำกสร้ำงองค์
ควำมรู้กำรน ำควำมรู้ในไปใช้เกิดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
  เป็นกรอบควำมคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กรได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภำยในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรควำมรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 
  1). กำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่นกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำก
ผู้บริหำร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้ำงพ้ืนฐำนขององค์กร, ทีม/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ, มีระบบกำรติดตำมและ
ประเมินผล, ก ำหนดปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จชัดเจน 
  2). กำรสื่อสำร - เช่นกิจกรรมที่ท ำให้ทุกคนเข้ำใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท ำ, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่ำงไร 
  3). กระบวนกำรและเครื่องมือ - ช่วยให้กำรค้นหำเข้ำถึงถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนควำมรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้นโดยกำรเลือกใช้กระบวนกำรและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของควำมรู้ , ลักษณะขององค์กร (ขนำด, สถำน
ที่ตั้งฯลฯ), ลักษณะกำรท ำงำน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยำกร 
  4). กำรเรียนรู้ - เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญและหลักกำรของกำรจัดกำร
ควำมรู้โดยกำรเรียนรู้ต้องพิจำรณำถึงเนื้อหำ, กลุ่มเป้ำหมำย, วิธีกำร, กำรประเมินผลและปรับปรุง 
 
 

5.กำรวัดผล... 
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  5). กำรวัดผล - เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีกำรน ำผลของ
กำรวัดมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนและกำรด ำเนินกำรให้ดีขึ้น , มีกำรน ำผลกำรวัดมำใช้ในกำรสื่อสำรกับบุคลำกรใน
ทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้และกำรวัดผลต้องพิจำรณำด้วยว่ำจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่วัด
ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)  
  6). กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล - เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในทุกระดับโดยข้อควรพิจำรณำได้แก่ค้นหำควำมต้องกำรของบุคลำกร , แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยำว, บูรณำกำรกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับกิจกรรมที่ท ำในแต่ละช่วงเวลำ 
การจัดการความรู้ 
  มีผู้รู้ได้กล่ำวถึง KM หลำยแง่หลำยมุมที่อำจรวบรวมมำชี้ธงค ำตอบว่ำหัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้
โดยอำจกล่ำวเป็นล ำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล ำดับขั้นของควำมต้องกำร (Hierarchy of needs) ของ 
McGregor ได้โดยเริ่มจำกข้อสมมุติฐำนแรกท่ีเป็นสำกลที่ยอมรับทั่วไปว่ำควำมรู้คือพลัง (DOPA KM Team)  
  1. Knowledge is Power :ควำมรู้คือพลัง 
  2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but 
rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) :ควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ไม่ใช่อยู่ท่ีคอมพิวเตอร์หรือเอกสำรแต่อยู่ที่กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนด้วยกัน 
  3. The great end of knowledge is not knowledge but action :จุดหมำยปลำยทำง
ส ำคัญของควำมรู้มิใช่ที่ตัวควำมรู้แต่อยู่ที่กำรน ำไปปฏิบัติ 
  4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive :นิยำมใหม่ของผู้จัดกำรคือผู้ซึ่งท ำให้ควำมรู้ผลิตดอกออกผล 
 
 9.นโยบายด้านภาระงาน 
  1.มีกำรก ำหนดภำระงำนของบุคคลทุกคนอย่ำงชัดเจน 
  2.มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกงำน 
  3.บุคลำกรมีกำรพัฒนำ ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจถึงภำระงำนร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอโดยทุกงำน
จะต้อง มกีำรประชุมบุคลำกรภำยในเพื่อเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคและปรับปรุง 
ภำระงำนประจ ำทุกเดือน โดยให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดท ำค ำสั่งกำรแบ่งงำนและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ส่วนรำชกำร ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม แยกเป็นส่วนรำชกำร และให้มีกำรทบทวนกำรปฏิบัติหน้ำที่
ทุกรอบกำรประเมิน หรือเมื่อมีภำระงำนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 
 
 10.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
  1.ให้ทุกงำนในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเครำะห์งำนจำกแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
  2.ให้ทุกงำนจัดท ำฐำนข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภำรกิจของงำนนั้นๆ และหำแนวทำงใน
กำรเชื่องโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
  3.ให้มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยให้ปฏิบัติตำมแผน
แม่บทสำรสนเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ต้องมี กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 

10.นโยบำยด้ำนกำรมีส่วนร่วม... 
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 11.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  1.มีกำรประชุมหัวหน้ำงำนกับผู้อ ำนวยกำรกองเพ่ือเป็นกำรรำยงำนผลติดตำม และร่วมแก้ไข
ปัญหำ อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อกำรบริหำรของหน่วยงำนเป็นประจ ำ 
  2.ทุกงำนมีกำรประชุมงำน เพ่ือให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
ร่วมกัน 
  3.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  4.ส่งเสริมมำตรกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงและใช้องค์ควำมรู้ในกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้บุคลำกรพัฒนำ 
ทักษะและควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภำพ สูงสุด
และมีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง 
 
12.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1.มีกำรสนับสนุนส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่องด้วยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำบุคลำกร 
  2.สนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  3.มีกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนทักษะวิชำกำรและกำรรอบรู้และน ำผลมำ
เป็นแนวในกำรปรับปรุงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
 
 13.นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  
  1.มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้เงินงบประมำณทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ ให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภำรกิจของกอง และให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
  2.มีกำรจัดท ำสรุปรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้
ประจ ำเดือน เวียนให้บุคลำกร และประชำชนทั่วไปได้ทรำบทุกเดือน 
  3.มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นระบบกำรบริหำรและ
จัดกำรตำมระบบบัญชีมำใช้ 
  4.มีกำรมอบหมำยให้บุคลำกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส โดยให้กอง
คลัง ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนแล้วประชำสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ
เป็นประจ ำทุกเดือน 
 
 14.นโยบายด้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
  2.จัดท ำแผน/กิจกรรม/โครงกำรที่ เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  3.ด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรและบุคลำกรตระหนักในกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
น ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำนประเพณีและวัฒนธรรม 
 
 
 

15.นโยบำยด้ำนคุณธรรม... 
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 15.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
  ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560  มำตรำ 76 วรรคสำม 
รัฐพึงจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวลจริยธรรมส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.  เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำร ที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
  2. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และ
เป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลหนองหลุม  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  3.  ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมม่ันใจแก่ผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ท ำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อประชำชน และต่อสังคม 
ตำมล ำดับ 
  5.  ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะ 
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 

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

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม  ได้ก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผลนโยบำย กลยุทธ์ 
ด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ ด้ำนอัตรำก ำลังและกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ซ่ึงคณะกรรมกำรประเมินและ
ติดตำม ประกอบด้วย 
  1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุม  เป็นประธำน 
  2. หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกคน    เป็นกรรมกำร 
  3. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคล  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  โดยให้มีหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และบุคลำกร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุมเป็นประจ ำทุกปี พร้อมทั้งสรุปรำยงำนผลและข้อเสนอแนะในกำรติดตำม
ประเมินผลเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหลุมรับทรำบเพื่อพิจำรณำ 
 

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

 
 


