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     -ค าน า- 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่น               
ให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจ               
ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล            
เป็นอีกด้านหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ             
ให้ประสบความส าเร็จ และปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหาร- 
ส่วนต าบลยางโทน ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนขึ้น     
โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  
 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ        
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนจะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท า 
เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการผลักดันพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูง       
ในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลอย่างยั่งยืน 

 
 

 
คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร  
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นโยบายและกลยุทธ์ 
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บทที่ 1  บทน า 

 
      1.  หลักการและเหตุผล 
 

  บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร  ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร  ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ทักษะ ทัศนคติที่ดี   คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  จึงได้จัดท านโยบาย        
กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.2564 ขึ้นเพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงาน    
ส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง  โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564–2566)
และแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564–2566) ต่อไป 

 
        2.  วัตถุประสงค์  
 
  

 2.1เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร  และเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดีและวิธีการปฏิบัติงาน          
ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
 2.2เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 
 2.3เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2.4เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรใน องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลยางโทน 
 2.5เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
 
 
   
 
 3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนในระยะสั้น 
ของผู้บริหาร 
  (1)  พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
  (2)  การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม  

(3)  พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

           /ของพนักงาน… 
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ของพนักงานส่วนต าบล 
  (1) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย  1  หลักสูตร/โครงการ   
  (2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปีอย่างละ  1  หลักสูตร/โครงการ 
  (3) องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย  
1หลักสูตร/โครงการ 

ของประชาชน 
(1) พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 

  (2) พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถท างาน    
ให้ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ 
 

 3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนในระยะยาว 
ของผู้บริหาร 
  (1)  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  (2)  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 

ของพนักงานส่วนต าบล 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
(2) องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา  และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 

ของประชาชน 
  (1)  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
  (2)  องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
  (3)  องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้   
  (4)  พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้ประชาชนพึง
พอใจในการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/บทที่ 2… 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

วิสัยทัศน์ (ViSion)  การบริหารงานบุคคล 
 

“บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีความรู้
ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสายงานของแต่ละคน  ที่เห็นว่าเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

2.  การประชุมพนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง 
3.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิทธิภาพของงาน 
4.  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อหาแนวทางแก้ไข  และพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

1.  จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
2.  จัดการประชุมพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง เดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้เกิดความ

รักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน 
3.  ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
4.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
5.  โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

  

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

1.  เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามต าแหน่งและหน้าที่ 
 2.  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และสมาชิก อบต. ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 3.พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  เกิดความคุ้นเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 
 4.  ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

5.  มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 
 6.  การท างานที่รวดเร็วขึ้นทันต่อเวลา 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 

จุดแข็ง 
๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน ต่อ

เหตุการณ ์
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

/จุดอ่อน… 
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จุดอ่อน 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน      
ซึ่งกันและกัน 

๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   

     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 

 

โอกาส 
 

      1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทเพ่ิมข้ึน  
 

อุปสรรค 
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
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บทที่ 3 
นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการ     

ขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท า
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและก าลังใจที่ดีเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง
และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทนและ
มีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
  2.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค ์ ส่งเสริมให้มีการพฒันาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่ เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
  2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.ยางโทน 
  5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

4.นโยบายด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติ งานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด้วย 
1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน    ประธานกรรมการ 
2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน    กรรมการ 
3.ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
4.ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
5.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     กรรมการ 
6.หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการและเลขานุการ 
7.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5.นโยบายด้านการบริหาร 
  1.กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2.มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เ พ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน           
และทิศทางที่วางไว้ 
  3.มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
  4.มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5.มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีโครงสร้างส่วนราชการภายใน 
อบต.ยางโทน  ดังนี้ 
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โครงสร้างที่ต้องก าหนดส่วนราชการที่มีอยู่ ได้แก่   ส านักงานปลัด,กองคลัง,  กองช่าง             
และกองสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

 
โครงสร้างเดิม อบต.ยางโทน 

(ประเภทสามัญ) 
โครงสร้างใหม่ อบต.ยางโทน  

(ประเภทสามัญ)  

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานกฎหมายและคดี 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานกิจการสภา 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
1.2  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.4  งานกิจการสภา 
1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6  งานนิติการ 
1.7  งานบริหารงานสาธารณสุข 
1.8  ฯลฯ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร       
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

 3. กองช่าง 
3.1  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.2  งานควบคุมการก่อสร้าง 
3.3  งานสาธารณูปโภค 

4. กองสวัสดิการสังคม 
4.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
4.2  งานสังคมสงเคาระห์ 

4. กองสวัสดิการสังคม 
4.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
4.2  งานสังคมสงเคราะห์ 

- 5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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6.นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
 1.บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
 2.พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
 3.พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
 4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน โดยให้มีอัตราก าลัง                 

ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  ดังนี้ 
 

กรอบอัตราก าลัง  ๓ ปี ระหว่างปี   พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

 
กรอบอัตราก าลังใหม ่

 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหต ุ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ส านักงานปลัด อบต.         
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -     ว่างเดิม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นิติกร ช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ช านาญงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ลูกจ้างประจ า         
นักจัดการงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 3 3 3 3 - - -  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         

ครูผูดู้แลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก(อุดหนุนจากรัฐ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
         
กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดบัต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบตังิาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิัติงาน/ช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

 

 
 
 
 
 

                                          /สว่นราชการ… 
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ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพิ่ม/ลด หมาย
เหต ุ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นายช่างโยธา  ช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นายช่างไฟฟ้า  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 4 4 4 4 - - -  
         
กองสวัสดิการสังคม         
ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม (นักบริหารสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑     
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
         
หน่วยตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิการ/ช านาญการ 0 ๑ ๑ ๑ +๑ - - ก าหนดเพิ่ม 

รวม ๓๓ ๓4 ๓4 ๓4 +1 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                /7.นโยบาย… 
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 7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
 1.สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ

ความรู้ 
 2.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
 3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 

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

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรมีท้ังหมด 7 ขั้นตอนคือ 
  1). การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไร
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร 
  2). การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษา
ความรู้เก่าก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  3). การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  4). การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
  5). การเข้าถึงความรู้เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น 
  6). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ท าได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดท าเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสาย
งานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพ่ีเลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยื มตัวเวที
แลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น 
  7). การเรียนรู้ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้การน าความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
  เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ 
  1). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล, ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 
  2). การสื่อสาร - เช่นกิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
  3). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้ , ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถาน
ที่ตั้งฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 
  4). การเรียนรู้ - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
   
 
                                                                                                                 /5). การวัดผล… 
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          5). การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการน าผลของ

การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น , มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรใน
ทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่วัด
ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)  
  6). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร , แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

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

 8.นโยบายด้านภาระงาน 
  1.มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
  2.มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
  3.บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน
จะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง 
ภาระงานประจ าทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุก
รอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

9.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
  1.ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
  2.ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางใน
การเชื่องโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
  3.ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผน
แม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

 10.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  1.มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
  2.ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน 
   
 

          /3.สนับสนุน… 
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3.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

  4.ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้บุคลากรพัฒนา 
ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ สูงสุด
และมีศกัยภาพในการพัฒนาตนเอง 
 

11.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1.มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  2.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  3.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมา
เป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
 

 12.นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
  1.มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  2.มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจ าเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
  3.มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
  4.มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้    
กองคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 

 13.นโยบายด้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  2.จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่ เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  3.ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

 14.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถาน ซึ่ง
ได้ประมวล ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 
  1.พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
  2.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

                          /บทที่ 4… 
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บทที่ 4 
การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง     
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

---------------------------------------------------------------- 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์ 
ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์
ความรู้ ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ประกอบด้วย 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   เป็นประธาน 
  2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน    เป็นกรรมการ 
  3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนรับทราบเพื่อพิจารณา 
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