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

1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง  
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและ

การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการกำหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงการสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ  
2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการสรร

หา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารผลตอบแทน  

3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร  
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ทรายคำ 
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตำแหน่ง

และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังทรายคำ 

          5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์กรความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
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3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี ่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู ้ปฏิบัติงานเพ่ือ

รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
4. นโยบายด้านสวัสดิการ  
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที ่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะ
ในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งแรงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร  
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
5. นโยบายด้านการบริหาร  
1. กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น  
2. มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่

วางไว้  
3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้  
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความ

คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
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5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจำเดือน และคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ ื่อ รับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  

6. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง  
1. บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ  
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน  
3. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน  
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน  
7. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ

องค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทำ “แผนการจัดการความรู้” (KM Action Plan) โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด

การพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 
1) การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไรและ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเราจำเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร 
2) การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จักภายนอกรักษาความรู้ เก่า 

กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บ

ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน

ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ ์
5) การเข้าถึงความรู้เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำ

เป็นเอกสารฐานความรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน
กิจกรรมกลุ ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ระบบพี่เลี ้ยง การสับเปลี ่ยนสายงาน การยืมตัวเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ 
การนำความรู้ไปใช้ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  เป็นกรอบความคิด

แบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบ
ต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 
(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ,ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ,มีระบบการติดตามและประเมินผล,
กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ,ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกคน,แต่
ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3) กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้ ,ลักษณะขององค์กร (ขนาด,สถานที่ตั ้งฯลฯ),
ลักษณะการทำงาน,วัฒนธรรมองค์กร.ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดความรู้โดย
การเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา,กลุ่มเป้าหมาย,วิธีการ,การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่,มีการนำผลของการวัดมา
ใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น , มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เป็น
ประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่วัดระบบ (System) , 
วัดที่ผลลัพธ์(Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out Come) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร ,แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว,บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ , ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา 

การจัดการความรู้ 
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบว่าหัวใจของ KM อยู่ที่ไหน ได้โดย

อาจกล่าวเป็นลำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ McGregor 
ได้โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team) 

1. Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง 
2. Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather 

in interactions between people, (Thomas H Davenport) : ความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู ้ไม่ใช่อยู ่ที่
คอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน 

3. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางสำคัญของ
ความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติ 

4 .  Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : 
นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งทำให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
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8. นโยบายด้านภาระงาน 
1. มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
2. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโดยทุกงานจะต้องมี

การประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระงาน
ประจำทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน 
หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

9. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
1. ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
2. ให้ทุกงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ

เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ปฎิบัติตามแผนแม่บท

สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ  
10. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อำนวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา

อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ 
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้ บุคลากรพัฒนา 

ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

11. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนำผลมาเป็น

แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
12. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
1. มีการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และมีเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงา 
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2. มีการจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำเดือน
เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 

3. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 

13. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 
โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐาน

กลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ และ
เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 25 วรรคเจ็ด และ (12) ประกอบมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
3 สิงหาคม 2558 เห็นชอบในการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลัก และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของค่ามาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
2. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอ้ันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10.การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า

อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้  สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 



แบบรายงานการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ   อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1.  ด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)   

เพ่ือกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับ
ภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 

1. วิเคราะห์อัตรากำลัง เพ่ือ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลในแต่ละ 
ส่วนราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน่ง เสนอ 
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ทรายคำพิจารณา  
2.ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ปรับ
เพ่ิมหน่วยตรวจสอบภายใน และเพ่ิมอัตราตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
3. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564–2566) 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ  
เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2564  
 
4. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564–2566)   
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ  เมื่อวันที่  30 กันยายน 2563 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

2.  ด้านการสรรหาและคัดเลือก 2.1  ดำเนินการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการกระบวนการรับโอน(ย้าย) และให้โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
1.นายณัฐ  อุทธิยัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
   ให้โอน (ย้าย)  เมื่อวันที่  4  มกราคม 2564 
2.นายปรัญชัย  วรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
   ให้โอน (ย้าย)  เมือ่วันที่ 4  มกราคม  2564 
3.นางสาวรุ่งนภา  ญาณพัตร์  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    ให้โอน (ย้าย)  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2564 
 

2.2  ดำเนินการรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ที่ว่าง เพื่อให้ กสถ.ดำเนินการสรรหา 

รายงานตำแหน่งว่างของสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ที่ ลป 79801/016 ลงวันที่ 6 
มกราคม 2564   
ในตำแหน่ง 

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 
- ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

3.  ด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
สำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง ของแต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพ่ือ
กำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี ทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
และเป็นเงื่อนไขในการ กำหนดระดับตำแหน่งให้
สูงขึ้น  

มีการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก และ
พนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งครั้ง
ที่  1  และครั้งที่  2   
เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้าง 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่าง 

และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่าง
ชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่
ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจ
พนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 

มีการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น  กำกับ  ดูแล  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการ  ตามความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะตามสาย
งานทุกคน  อย่างเป็นธรรม  เสมอภาค  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง   

4.  ดา้นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ 
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร  
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ  
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลได้เช่น  
  - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ LHR    
  -  โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan         
E-gp, ccis 
 

-  ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนดทุกระยะ  แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนดเป็นปัจจุบัน   

 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
5.  ด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

1.  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
 

ในส่วนของพนักงานส่วนตำบลได้ดำเนินการเบิกจ่ายตรงจากสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ในส่วนของพนักงานจ้าง  ได้ใช้สิทธิประกันสังคมตามมาตรา 33 

 2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549 

ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ 
 

 3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขถึง 2559 

ไดด้ำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ 
 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

6.  ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการ 
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความ 
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
 

-  จัดโต๊ะทำงานให้เป็นสัดส่วน  โดยแบ่งเขตพ้ืนที่ มีป้ายบอกแสดงอย่างชัดเจน 
-  มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

 2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
พนักงานส่วนตำบลที่สะท้อนภาพการทำงานของ 
องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning 
Day, Sport Day, จิตอาสา เพื่อให้ พนักงานทุกคน
ร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม, และ เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ในการทำงาน บทบาทภาระหน้าที่, สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของสำนักงานให้ บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

- โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 
- กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ  
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง ปี 2564 
 



 3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลเป็น
ประจำ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ ทบทวนและ
แก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร  

-  จัดประชุมพนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด  ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน 

 

 

 

 


