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คำนำ 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจสงเสริมทองถ่ินใหมีความเขมแข็งในทุก

ดาน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการ
ดำเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนอีกดานหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไมได  และถือเปนกลไก
สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบความสำเร็จ และถือเปนปจจัยสำคัญที่ จะทำใหภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตามวัตถุประสงคท่ีวางไวเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบ
และตอเนื่อง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตำบลโคงยางข้ึนโดยไดดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ดาน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  
 

เพื ่อใหองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที ่สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได 
ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดมี
สวนรวมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  องคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง  จะนำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการจัดทำ เพื่อเปาหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเปนองคการบริหารสวนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถิ่น ใหเปนกลไกในการพัฒนาตำบล
อยางยั่งยืน 
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 1 
นโยบายและกลยุทธ 

ดานโครงสรางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 

ดานอัตรากำลังและการบริหารอตัรากำลัง 
ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) 

 
บทที่ 1  บทนำ 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

  บุคคลเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจำเปนอยางยิ่งในการบริหารงานของทุกองคกร  ถาขาดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  จะสงผลใหการทำงานไมมีประสิทธิผล ลาชา และเกิดความเสียหายตอองคกร  ดังนั้น
องคกรจำเปนตองจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  
คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  และใหบุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน 

  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  จึงไดจัดทำนโยบายกลยุทธการ
บริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำป พ.ศ.2564 - 2566  ขึ้นเพื่อเปนการกำหนดใหพนักงาน สวนตำบลทุก
คนตองไดรับการพัฒนาทุกตำแหนง  โดยสอดคลองกับแผนอัตรากำลัง 3 ป  (พ.ศ. 2564–2566) และแผนพัฒนา
บุคลากร (พ.ศ. 2564–2566) ตอไป 

 
2.  วัตถุประสงค  
 
  

 2.1 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่
รับผิดชอบ  
 2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 2.3 เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดานคณุธรรมจริยธรรม 
 2.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 2.5 เพ่ือดำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  เปาหมายการ 

 
 2 

 
 
   
 
 3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางในระยะสั้น 
ของผูบริหาร 
  (1)  พนักงานในองคกรสามารถนำนโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติใหสำเร็จลุลวง 
  (2)  การบริหารงานขององคกรเปนไปอยางโปรงใส พนักงานมีคณุธรรม และจริยธรรม 

(3)  พนักงานมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ของพนักงานสวนตำบล 
  (1) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตำบลตำแหนงสายงานผูบริหารทุกคนใหไดรับการพัฒนาในแตละ
ป อยางนอย  1  หลักสูตร/โครงการ   
  (2) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตำบลตำแหนงสายงานผูปฏิบัติทุกคนใหไดรับการพัฒนาในแตละ
ปอยางละ  1  หลักสูตร/โครงการ 
  (3) องคกรใหการสนับสนุนลูกจางประจำ/พนักงานจาง ใหไดรับการพัฒนาในแตละปอยางนอย  1 
หลักสูตร/โครงการ 

ของประชาชน 
(1) พนักงานในองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สามารถใหบริการประชาชนอยาง 

รวดเร็ว 
  (2) พนักงานองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ตอนรับประชาชนเปนอยางดีสามารถทำงานประชาชนพึง
พอใจในการใหบริการ 
 

 3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางในระยะยาว 
ของผูบริหาร 
  (1)  องคการบริหารสวนตำบลโคงยางมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
  (2)  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  สามารถปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ 

ของพนักงานสวนตำบล 
(1) องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  เปนองคกรที่นาอยู 
(2) องคกรใหการสนับสนุนในดานการศกึษา และความเจริญกาวหนาในหนาที่ราชการ 

ของประชาชน 
  (1)  องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปรงใสในการบริหารงาน 
  (2)  องคกรสามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนในพ้ืนที่ไดอยางดียิ่ง 
  (3)  องคกรสามารถทำงานตอบสนองความตองการของประชาชนได   
  (4)  พนักงานในองคกรสามารถสรางสัมพันธอันดีกับประชาชนและสามารถทำใหประชาชนพึงพอใจใน
การใหบริการ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

วิสัยทัศน (ViSion)  การบริหารงานบุคคล 
 

“บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จะมีความกาวหนามั่นคงในชีวิต มีความรูความสามารถ มี
ความชำนาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความ      พึงพอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาที”่ 

พันธกิจ (Mission) 
 

1.  สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ตามสายงานของแตละคน ที่เห็นวาเหมาะสมและเปน
ประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

2.  การประชุมพนักงานสวนตำบล, พนักงานจาง 
3.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในสำนักงานใหทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม      ประ

สิทธิทธิภาพของงาน 
4.  การปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5.  การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางแกไข และพัฒนาใหดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร 
 

1.  จัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
2.  จัดการประชุมพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง เดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือสรางความคุนเคย ใหเกิดความรักความ

สามัคคีรวมแรงรวมใจกันในการปฏิบัติงาน 
3.  ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
4.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
5.  โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

เปาหมายและตัวชี้วัด 
 

1.  เจาหนาที่แตละคนไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามตำแหนงและหนาที ่
 2.  พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และสมาชิก อบต. ไดรับการศกึษาที่สูงขึ้น 
 3.  พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง เกิดความคุนเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 
 4.  ไดรับขอมูลขาวสารใหมๆ ทันตอเหตุการณในปจจุบัน 

5.  มีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานอยางพอเพียง 
 6.  การทำงานที่รวดเร็วขึ้นทันตอเวลา 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก  SWOT  ดังนี ้

จุดแขง็ 
๑.  มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตำแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน ตอเหตุการณ 
๒.  มีการกำหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ
๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ  
๔.  มีจำนวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
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จุดออน 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 

๒.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจาหนาทีม่ีความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย 
๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคณุธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   

     และขวัญกำลังใจ ที่จะทำใหขาราชการและเจาหนาที่ทุมเทกำลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
๕.  ทำงานในลักษณะใชความคดิสวนตัวเปนหลัก 

 

โอกาส 
 

      1.ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี   
2. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยูกระจายทั่วเขต  อบต. ทำใหรูสภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรีปริญญาโทเพ่ิมข้ึน  
 

อุปสรรค 
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหาเศรษฐกิจ ทำใหมีเวลาใหชุมชนจำกัด 
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บทที่ 3 
นโยบาย และกลยุทธการบริหารงานบุคคล 

นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

บุคลากรถือวาเปนทรัพยากรที่เปนปจจัยสำคัญและมีคายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการขององคกร  จึง
ไดกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น  สำหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เพื ่อเพิ ่มความคุ มคาของการใชทรัพยากรมนุษย ใหการบริหารทรัพยากรมนุษยเกิดความเปนธรรม โปรงใส 
ตรวจสอบไดและใหการปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพ
เพ่ิมขึ้น องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  จึงมีนโยบายและกลยุทธดานตางๆ ดังนี ้

1.นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 
  เปาประสงค   
  วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและการบริหาร
อัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหนวยงาน
ในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทนและมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่
พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง 
  กลยุทธ 
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวสิัยทัศน พันธ
กิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
  2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งดานการสรรหา 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร
ผลตอบแทน 
  3. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
  4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร 

2. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
เปาประสงค  สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย 
รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
  กลยุทธ 
  1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
  2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตำแหนงและ
การบริหารจัดการคนดแีละคนเกงขององคกร 
  3.พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับตามสาย
อาชีพและตำแหนงงานอยางตอเนื่อง 
  4.สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.โคงยาง 
  5.พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมเรียนรู การถายทอดความรู การ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทำงานอยางตอเนื่อง 
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3. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เปาประสงค  สงเสริมสนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร 
สามารถนำไปวิเคราะหเพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานดวยบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ 
  1.พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
  2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 
  3.เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ
การใชงานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

4.นโยบายดานสวัสดิการ 
เปาประสงค  เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน 

เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอมในการทำงาน ตามความจำเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ 
  1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
  3.ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร 
  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 คณะกรรมการจัดทำแผนอตัรากำลัง 3 ป ประกอบดวย 
1.นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง    ประธานกรรมการ 
2.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง    กรรมการ 
3.ผูอำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
4.ผูอำนวยการกองชาง      กรรมการ 
5.ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ     กรรมการ 
6.ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร 
7.หัวหนาสำนักปลัด      กรรมการและเลขานุการ 
8.นักทรัพยากรบุคคล      ผูชวยเลขานุการ 

5.นโยบายดานการบริหาร 
  1. กระจายอำนาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน 
  2. มีการกำหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทางท่ีวางไว 
  3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว 
  4. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด 
  5. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง โดยใหมโีครงสรางสวนราชการภายใน อบต.โคงยาง ดังนี ้
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การกำหนดโครงสรางสวนราชการ แบงสวนราชการออกเปน  5  สวนราชการและ 1 หนวยคอื  (1)  

สำนักปลัด  (2) กองคลัง  (3) กองชาง (4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๕) กองสงเสริมการเกษตร  (6) หนวย

ตรวจสอบภายใน 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากำลังใหม หมายเหตุ 

1. สำนักปลัด   1. สำนักปลัด    

1.1 งานบริหารทั่วไป 1.1  งานบริหารงานทั่วไป  

-งานสารบรรณ -งานธุรการและงานสารบรรณ  

-งานธุรการ -งานราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบล  

-งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล -งานเลขานุการองคการบริหารสวนตำบล  

-งานการเจาหนาที่ -งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบล  

-งานตรวจสอบภายใน -งานการพาณิชย  

-งานกิจการสภา -งานสนเทศและระบบคอมพิวเตอร  

-งานอื่นที่ไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด -งานประชาสัมพันธ   

 -งานสงเสริมการทองเที่ยว  

 -งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลย ี  

 -งานอ่ืนที่ไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด  

 1.2 งานการเจาหนาที ่  

 -งานบริหารงานบุคคล  

 -งานวิเคราะหการวางแผนอัตรากำลัง  

 -งานจัดตั้งสวนราชการและการปรับปรุง  

 โครงสรางสวนราชการ  

 - งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 -งานเก่ียวกับเงนิเดือน คาจาง และคาตอบแทน  

 -งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน  

 สวนตำบลใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น  

 -งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท  

 -งานการสรรหาเก่ียวกับการสอบแขงขัน  

 สอบคัดเลือก การคัดเลือก การยาย การโอน  

 การรับโอน  

 -งานบรรจุและแตงตั้ง  

 -งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แกไข บันทึก  

 ขอมูลทะเบียนประวัติ  

 -งานระบบสารสนเทศขอมูลบุคลากรแหงชาติ  
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

1.สำนักปลัด   1.สำนักปลัด    

1.2 งานนโยบายและแผน 1.3 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ  

-งานนโยบายและแผน -งานวิเคราะหนโยบายและแผน  

-งานวิชาการ -งานยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล  

-งานขอมูลและการประชาสัมพันธ -งานจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  

-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร -งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ  

-งานงบประมาณ พัฒนาทองถ่ิน  

 -งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  

 -งานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  

 -งานงบประมาณ  

 -งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองคการ  

 บริหารสวนตำบล  

 -งานเสนอขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ  

 องคการบริหารสวนตำบล  

 -งานสารสนเทศ  

 -งานบริการและเผยแพรวิชาการ  

 -งานสารสนเทศงานจัดทำและพัฒนาระบบ  

 ขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบล  

 -งานจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  

 และฉบับเพ่ิมเติม (ถามี)  

 -งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและ  

 โครงการ  

1.3 งานกฎหมายและคดี 1.4 งานนิติการ  

- งานกฎหมายและนิติกรรม -งานนิติกรรมและสัญญา  

- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง -งานคดีเพ่ิง คดีอาญา คดีภาษี และคดีอื่นๆ  

- งานรองเรียนทุกขและอุทธรณ -งานขอบัญญัติและระเบียบ  

- งานระเบียบการคลัง -งานเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคกร  

- งานขอบัญญัติ อบต. ปกครองสวนทองถิ่น  

 -งานพิจารณารองทุกขและการพิจารณาอุทธรณ  

 -งานตรวจสอบสัญญาขอตกลงที่มีผลผูกพันทาง  

 นิติกรรม  

 -งานบังคบัคดีตามคำสั่งหรือคำพิพากษา  

 ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และใชมาตรการบังคับ  
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

1.สำนักปลัด   1.สำนักปลัด    

1.4 งานสังคมสงเคราะห 1.5 งานสวัสดิการสังคม  

-งานสงเสริมสวัสดิการผูสูงอาย ุคนชรา -งานพัฒนาชุมชน  

ผูพิการ ผูปวยเอดส -งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน   

-งานสงเสริมสวัสดิการผูยากไร -งานสงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  

 แกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ และดอยโอกาส  

 1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมขน -งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ  

-งานพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและ พัฒนาชุมชน  

เศรษฐกิจชุมชน -งานสังคมสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ทุพพลภาพ  

-งานพัฒนาและการจัดการความรูชุมชน ผูดอยโอกาส ผูไรที่พึ่ง ผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ  

-งานวิจัยดานพัฒนาชุมชน -งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนผูถูกทอดทิ้ง  

 เรรอนไรที่พ่ึง ถูกทำรายรางกาย  

 -งานสงเคราะหครอบครัวที่ประสบปญหา  

 ความเดือดรอน  

 -งานดานจิตวิทยา  

 -งานจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ฯลฯ  

 -งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำ  

   

1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

-งานอำนวยการ -งานแผนการปองกัน เฝาระวัง และแจงเตือนภัย  

-งานปองกัน -งานแผนการระงับเหตุ  

-งานชวยเหลือฟนฟู -งานแผนการชวยเหลือผูประสบภัยเรงดวน  

-งานกูภัย -งานแผนการฟนฟูและการสงเคราะหผูประสบภัย  

 -งานศูนยรับแจงเหตุ  

 -งานจัดตั้งกลุมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย  

 -งานฝกอบรมและฝกซอมตามแผนการปองกันและ  

 บรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ  

 -งานประชาสัมพันธและเผยแพรใหความรูการปองกัน  

 สาธารณภัยตาง ๆ  

 -งานสนับสนุนน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ  

 การเกษตร  

 -งานสงเสริมสนับสนุนดานทรัพยากรธรรมชาติและ  

 สิ่งแวดลอม  
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

1.สำนักปลัด   1.สำนักปลัด    

1.7 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนากลุมองคกร   1.7 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

เครือขายประชาชน -งานสงเสริมสุขภาพ  

-งานสงเสริม สนับสนุนการรวมกลุมและจัดตั้งกลุม -งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและ  

 องคกรชุมชน  โรคไมติดตอ  

- งานฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและ -งานอนามัยและสิ่งแวดลอม  

หลักการพัฒนาชุมชน -งานคุมครองผูบริโภค  

- งานฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพที่ -งานใหบริการดานสาธารณสุข  

เหมาะสมแกประชาชนในชุมชน -งานศนูยบริการสาธารณสุข  

1.8 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม -งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล  

-งานสุขาภิบาลทั่วไป -งานอาสาสมัครสาธารณสุข  

-งานสุขาภิบาลโรงงาน -งานบริการรักษาความสะอาด  

-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ -งานอาสาสมัครสาธารณสุข  

-งานอาชีวอนามัย -งานปองกันและบำบัด การติดสารเสพติด  

1.9 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข -งานสงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม  

-งานอนามัยชุมชน -งานปองกันและบำบัด การติดสารเสพติด  

-งานสาธารณสุขมูลฐาน -งานสงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม  

-งานสุขศึกษา -งานกฎหมายสาธารณสุข  

-งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ -งานหลักประกันสุขภาพ  

-งานปองกันยาเสพติด   

1.10 งานรักษาความสะอาด   

-งานควบคุมสิ่งปฏิกูล   

-งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล   

-งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย   

1.11 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม   

-งานสงเสริมและเผยแพร   

-งานควบคุมมลพิษ   

-งานศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   

-งานติดตามตรวจสอบ   

1.12 งานควบคุมโรค   

-งานเฝาระวัง   

-งานระบาดวิทยา   

-งานโรคติดตอและสัตวโรค   

-งานโรคเอดส   
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากำลังใหม หมายเหตุ 

2 . กองคลัง  2 . กองคลัง    

2.1 งานการเงิน 2.1 งานการเงินและบัญชี  

-งานรับเงินเบิกจายเงิน -งานการจายเงิน การรับเงิน  

-งานจัดทำฎีกาเบิกจาย -งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท  

-งานเก็บรักษาเงิน -งานการจัดทำบัญชี  

2.2 งานบัญชี -งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  

-งานการบัญชี -งานเก่ียวกับเงนิเดือน คาจาง คาตอบแทน  

-งานทะเบียนคุมการเบิกจาย เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ  

-งานงบการเงนิและงบทดลอง -งานจัดทำหรือชวยจัดทำงบประมาณและ  

-งานแสดงฐานะทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ  

 -งานเก่ียวกับสถานะเงินการคลัง  

 -งานการจัดสรรเงนิตาง ๆ  

 -งานทะเบียนคุมรายไดและรายจายตาง ๆ  

 -งานควบคุมการเบิกจายเงิน  

 -งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำป  

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 2.2 งานพัฒนารายได  

-งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา -งานการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการ  

-งานพัฒนารายได พัฒนารายได  

-งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ -งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม  

 -งานนำสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทาง  

 การเงิน  

 -งานสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 2.3 งานพัสดุและทรัพยสิน  

-งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี -งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจาง จัดหาพัสดุ  

-งานพัสดุ ครุภัณฑ วัสดุ ที่ดิน  สิ่งกอสราง และทรัพยสิน  

-งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑยานพาหนะ ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 -งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ วัสดุ ที่ดิน  

 สิ่งกอสราง และทรัพยสินทุกประเภทของ อปท.  

 -งานควบคุมการเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑใหแก  

 สวนราชการตาง ๆ  

 -งานปรับปรุง ซอมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ  

 ครุภัณฑ  

 -งานจำหนายพัสดุ ครุภัณฑ  

 -งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย  

 สัญญาจาง  
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

2 . กองคลัง  2 . กองคลัง    

 2.3 งานพัสดุและทรัพยสิน  

 -งานขออนุมัติเบิกตัดป ขอขยายเวลาเบิกตัดป  

 -งานจัดทำหนังสือรับรองผลงนและทะเบียนคุม  

 หนังสือรับรองผลงาน  

 -งานควบคุมงบประมาณรายจายประจำป  

 -งานจัดทำงบทรัพยสิน  

 -งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำป  

 -งานการจำหนายพัสดุ  

 -งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพยสินและทะเบียน  

 คุมการยืม  

 -งานขออนุญาตใชประโยชนในทรัพยสินของ  

 ทางราชการ  

 -งานอนุญาตและจัดทำบันทึกขอตกลงการให  

 หนวยงานอื่นใชพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง  

 -งานการคำนวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินทุก  

 ประเภท  

 -งานจดทะเบียนและตอทะเบียนรถยนต  

 สวนกลาง  

 -งานประชาสัมพันธการดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ  

 ครุภัณฑ วัสดุ ที่ดินสิ่งกอสราง และทรัพยสิน  

 อ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 -งานตอบขอซักถาม ขอเสนอแนะของหนวย  

 ตรวจสอบ  

 -งานบริการขอมูลสถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำ  

 ทางวิชาการ  

 -งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย  

   

   

  

 

 

 

 



                                                                                                                               13 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

3 . กองชาง 3 . กองชาง   

3.1 งานกอสราง 3.1 งานแบบแผนและกอสราง  

-งานกอสรางและบูรณะถนน -งานสำรวจ  

-งานกอสรางบูรณะสะพาน และโครงการพิเศษ -งานออกแบบและเขียนแบบ  

-งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม -งานประมาณราคา  

-งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ -งานจัดทำราคากลาง  

 -งานจัดทำขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ  

 -งานจัดเก็บและทดสอบคณุภาพวัสดุ  

 -งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน  

 อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ำ  

 -งานติดตั้งซอมบำรุงระบบไฟสองสวางและไฟ  

 สัญญาณจราจร  

 -งานปรับปรุงภูมิทัศน  

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3.2 งานควบคุมอาคาร  

-งานวิศวกรรม -งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  

-งานประเมินราคา -งานตรวจสอบการกอสราง  

-งานควบคุมการกอสรางอาคาร -งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการกอสรางและ  

-งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ ซอมบำรุงประจำป  

-งานออกแบบ -งานควบคุมการกอสรางและซอมบำรุง  

 -งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน  

 เครื่องจักรกล  

 -งานจัดทำทะเบียนประวัติการใชเครื่องจักรกล  

 ยานพาหนะ  

 -งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ  

 ยานพาหนะ  

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 3.3 งานสาธารณูปโภค  

-งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา -งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทา  

-งานขนสงและวิศวกรรมจราจร สาธารณภัย  

-งานระบายน้ำ -งานชวยเหลือสนับสนุนดานทรัพยากรธรรมชาติ  

-งานจัดตกแตงสถานที่ และสิ่งแวดลอม  

3.4 งานผังเมือง 3.4 งานผังเมือง  

-งานสำรวจและแผนที่ -งานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

-งานวางผังพัฒนาเมือง -งานเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดิน  

-งานควบคุมทางผังเมือง -งานจัดทำแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับ  

   ทิศทางการพัฒนาเมือง  



 

                                                                                                                                   14 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

3 . กองชาง   3 . กองชาง   

 3.4 งานผังเมือง  

 -งานสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่กำหนดแนวเขต  

 โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือบริหารและควบคุมการใช  

 ประโยชนที่ดินใหเปนตามกฎหมาย  

 -งานตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน  

 -งานตรวจสอบและพิจารณาสิ่งลวงล้ำพื้นที่  

 สาธารณะ  

 -งานการใชบังคับและประสานการดำเนินคดี  

 ตามกฎหมาย  

4 .  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  4 .  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

4.1 งานบริหารวิชาการ 4.1 งานบริหารการศึกษา  

-งานบริหารวิชาการ -งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  

-งานบริหารวิชาการ การศึกษานอกระบบศึกษา และการศึกษา  

-งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามอัธยาศัย  

-งานลูกเสือและยุวกาชาด -งานบริหารวิชาการดานการศึกษา  

4.2 งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4.2 งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

-งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศกึษา -งานการศาสนา   

-งานกิจการศาสนา -งานบำรุงศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา  

-งานสงเสริมประเพณ ีศิลปะและวัฒนธรรม ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

-งานกิจการเด็กและเยาวชน -งานการกีฬาและนันทนาการ  

-งานกีฬาและนันทนาการ -งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอก  

 โรงเรียน  

 -งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 -งานการศึกษาปฐมวัย  

4.3 งานกิจการโรงเรียน -งานสงเสริมสวัดิการ สวัดิการภาพและชุมชน  

-งานจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษา  

-งานพลศึกษา -งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร  

-งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน ทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง  

-งานบริการและบำรุงรักษาสถานศึกษา สังกัดสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

-งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

5. กองสงเสริมการเกษตร 5. กองสงเสริมการเกษตร  

5.1  งานสงเสริมดานการเกษตร 5.1  งานสงเสริมดานการเกษตร  

-งานวิชาการและสงเสริมการเกษตร -งานวิชาการเกษตรกรรม  

-งานเทคโนโลยีทางการเกษตร -งานสงเสริมการเกษตร  

-งานแหลงน้ำทางการเกษตร -งานวิเคราะหวิจัยเพ่ือควบคุมพันธพืช  

-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย -งานจัดหาแหลงน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน  

 เพ่ือการเกษตร  

 -งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  

 -งานศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  

   

5.2 งานพัฒนาดานปศุสัตว 5.2 งานพัฒนาดานปศุสัตว  

-งานวิชาการ -งานวิชาการปศุสัตว  

-งานพัฒนาการเลี้ยงสัตว -งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว  

-งานควบคุมปองกันโรคสัตว -งานควบคุมปองกันโรคสัตว  

 -งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  -งานสงเสริมใหเกษตรกรทำการเลี้ยงสัตว  

 เศรษฐกิจ  

   

5.3 งานอนุรักษาธรรมชาติและรักษาสิง่แวดลอม   

-งานณรงครักษาสิ่งแวดลอม   

-งานอนุรักษธรรมชาต ิ   

-งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล   

   

 6.หนวยตรวจสอบภายใน  

 6.1 งานตรวจสอบภายใน  

 -งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  

 -งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได  

 ของเอกสารทางการเงนิ  

 -งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน  

 -งานประเมินการควบคุมภายในของหนวย  

 ตรวจรับ  
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6. นโยบายดานอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
 1. บริหารกำลังคนใหสอดคลองกับความจำเปนตามพันธกิจ 
 2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกำลังคน 
 3. พัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกำลังคน 
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกำลังคน โดยใหมีอัตรากำลังในแผนอัตรากำลัง 3 ป 

(พ.ศ. 2564 – 2566)   
กรอบอตัรากำลัง 3 ป ระหวาง ป พ.ศ. 2564 – 2566  

สวนราชการ 

กรอบอัตรา 

กำลังเดมิ 

กรอบอัตรากำลังใหม เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566  2564  2565 2566 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถ่ิน/กลาง) 1 1 1 1 - - -  

สำนักปลัด  อบต.         

หน.สป.(นักบริหารงานทั่วไป ระดบั ตน)   1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะหนโยบายและแผน   (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) - - 1 1 -  +1 - กำหนดเพิ่ม 

ลูกจางประจำ         

นักทรัพยากรบุคคล  1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

ภารโรง 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -  

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง         

ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน)    1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชี  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุ          (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานจัดเก็บรายได  (ปง./ชง.) - 1 1 1 +1 - - กำหนดเพิ่ม 
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กรอบอตัรากำลัง 3 ป ระหวาง ป พ.ศ. 2564 – 2566  

สวนราชการ 

กรอบอัตรา 

กำลังเดมิ 

กรอบอัตรากำลังใหม เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566  2564  2565 2566 

กองชาง         

ผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับ ตน)   1 1 1 1 - - -  

นายชางโยธา   (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางทั่วไป         

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ผอ.กองการศกึษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับตน)  1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา    (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

คร ู 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

กองสงเสริมการเกษตร         

ผอ.สงเสริมการเกษตร (นักบริหารงานเกษตร 

ระดับ ตน) 

1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานการเกษตร  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

หนวยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - กำหนดเพิ่ม 

รวม  22  24  25  25 +2 +1  - 
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7. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 
 1. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู 
 2. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอื้อตอการแบงปนและถายทอด 
 3. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ขององคกร 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.จัดทำ “แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิด
พัฒนาการของความรูหรือการจัดการความรูที่จะเกิดข้ึนภายในองคกรมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ 

  1). การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศนพันธกิจยุทธศาสตรเปาหมายคืออะไรและเพื่อให
บรรลุเปาหมายเราจำเปนตองใชอะไรขณะนี้เรามีความรูอะไรบางอยูในรูปแบบใดอยูที่ใคร 
  2). การสรางและแสวงหาความรูเชนการสรางความรูใหมแสวงหาความรูจากภายนอกรักษาความรูเกา
กำจัดความรูที่ใชไมไดแลว 
  3). การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเก็บความรูอยาง
เปนระบบในอนาคต 
  4). การประมวลและกลั่นกรองความรูเชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
  5). การเขาถึงความรู เปนการทำใหผู ใชความรู เขาถึงความรู ที ่ต องการไดงายและสะดวกเชนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธเปนตน 
  6). การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทำไดหลายวิธีการโดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทำเปน
เอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทำเปนระบบทีมขามสายงานกิจกรรมกลุม
คุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรูระบบพ่ีเลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรูเปนตน 
  7). การเรียนรูควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานเชนเกิดระบบการเรียนรูจากสรางองคความรูการ
นำความรูในไปใชเกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

  เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื ่อใหองคกรที ่ตองการจัดการความรู ภายในองคกรไดมุงเนนถึงปจจัย
แวดลอมภายในองคกรที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรูประกอบดวย 6 องคประกอบดังนี ้
  1). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชนกิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร (ที่
ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล, กำหนด
ปจจัยแหงความสำเร็จชัดเจน 
  2). การสื่อสาร - เชนกิจกรรมที่ทำใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทำ, ประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับ    ทุกคน, 
แตละคนจะมสีวนรวมไดอยางไร 
  3). กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหาเขาถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วขึ้น
โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, สถานท่ีตั้งฯลฯ), ลักษณะการ
ทำงาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 
  4). การเรียนรู - เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรูโดย
การเรียนรูตองพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
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  5). การวัดผล - เพื่อใหทราบวาการดำเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม, มีการนำผลของการวัดมา
ใชในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการใหดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็น
ประโยชนของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั ้นตอนไหนไดแกวัดระบบ (System), วัดที่
ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come)  
  6). การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
สวนรวมของบุคลากรในทุกระดับโดยขอควรพิจารณาไดแกคนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะ
ยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทำในแตละชวงเวลา 

การจัดการความรู 
  มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบวาหัวใจของ KM อยูที่ไหนไดโดยอาจ
กลาวเปนลำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of needs) ของ McGregor ไดโดยเริ่ม
จากขอสมมุติฐานแรกที่เปนสากลที่ยอมรับทั่วไปวาความรูคือพลัง (DOPA KM Team)  
  1. Knowledge is Power :ความรูคือพลัง 
  2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather in 
interactions between people. (Thomas H Davenport) :ความสำเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยูที่คอมพิวเตอร
หรือเอกสารแตอยูที่การมีปฏิสัมพันธระหวางคนดวยกัน 
  3. The great end of knowledge is not knowledge but action :จ ุดหมายปลายทางสำค ัญของ
ความรูมิใชที่ตัวความรูแตอยูที่การนำไปปฏิบัต ิ
  4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive :นิยาม
ใหมของผูจัดการคือผูซึ่งทำใหความรูผลิตดอกออกผล 
 
 8. นโยบายดานภาระงาน 
  1.มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน 
  2.มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
  3.บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ำเสมอโดยทุกงานจะตอง มีการ
ประชุมบุคลากรภายในเพื่อเปนการรายงานผลการดำเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุง ภาระงานประจำทุก
เดือน โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทำคำสั่งการแบงงานและกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ ในองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง แยกเปนสวนราชการ และใหมีการทบทวนการปฏิบัติหนาที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระ
งานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
 9.นโยบายดานระบบสารสนเทศ 
  1. ใหทุกงานในทุกกองใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน 
  2. ใหทุกงานจัดทำฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการเชื่อง
โยงขอมูลเพ่ือใชรวมกัน 
  3. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ โดยใหปฏิบัติตามแผนแมบท
สารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง งานการเจาหนาที่ตองมี การประชาสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ตอเนื่อง 
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 10. นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร 
  1.มีการประชุมหัวหนางานกับผูอำนวยการกองเพื่อเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหา 
อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจำ 
  2.ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมกัน 
  3.สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 
  4.สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  5.สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทำงาน เพื่อใหบุคลากรพัฒนา ทักษะ
และความชำนาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง 
 

11. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1.มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  2.สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
  3.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนำผลมาเปนแนวใน
การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) 
 12.นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
  1.มีการจัดทำแผนการใชเงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจำป 
  2.มีการจัดทำสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจำเดือน เวียน
ใหบุคลากร และประชาชนทั่วไปไดทราบทุกเดือน 
  3.มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดำเนินงานเปนระบบการบริหารและจัดการตาม
ระบบบัญชีมาใช 
  4.มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยใหกองคลัง 
ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแลวประชาสัมพันธใหทุกกองและประชาชนทั่วไปไดรับทราบเปนประจำทุก
เดือน 
 13. นโยบายดนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
  2.จัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.ดำเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่นำไปสูการ
สรางสรรค รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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 14. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกำหนดมาตรฐาน ทาง
คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถาน ซึ่งไดประมวล   ขึ้นจาก
ขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่นและประชาชนผูรับบริการ จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี วัตถุประสงคเพื่อใชเปน
หลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือ พนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใช
ยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกำกับความประพฤติ ไดแก 

  1.พึงดำรงตนใหตั้งมั่นอยูในศลีธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
  2.พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
  3.พึงใหบริการดวยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชนของประชาชนเปน
หลัก 
  4.พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 

บทที่ 4 
การติดตามนโยบาย กลยุทธ ดานโครงสรางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู ดานอตัรากำลังและการบริหารอตัรากำลัง ระยะ 3 ป 
(พ.ศ .2564 - 2566) 

************************************** 
  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ไดกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ    ดาน
โครงสรางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู ดาน
อัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะ 3 ป (พ.ศ.2564 - 2566) ประกอบดวย 

  1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   เปนประธาน 
  2. หัวหนาสวนราชการทุกคน    เปนกรรมการ 
  3. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  โดยใหมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยางเปนประจำทุกป พรอมทั้งสรุปรายงานผลและขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยางรับทราบเพื่อพิจารณา 

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

 


