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คํานํา 
   องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจสงเสริมทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งในทุก ดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจท่ีมี
ความหลากหลายและครอบคลุมการ ดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนอีก
ดานหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไก สําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบ
ความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ตามวัตถุประสงคที่วางไว เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบ และตอเนื่อง องคการบริหาร
สวนตําบลเจริญศลิป ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน ตําบลเจริญศิลป 
ขึ้น โดยไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  
   เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรพัยากรบุคคลท่ี
สามารถ ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการ จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเก่ียวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดมีสวนรวมใน การกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบล เจริญศิลปจะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ไดรับการจัดทําเพ่ือเปาหมายสําคัญในการผลักดันพัฒนาทรัพยากร บุคคลเพ่ือเปนองคการบริหารสวน
ตําบลท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถิ่นใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลอยางย่ังยืน  
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บทที่1 บทนาํ 
1. หลักการและเหตุผล  

   บุคคลเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานของทุกองคกร ถาขาด
การบริหาร ทรพัยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิผล ลาชา และเกิดความ
เสียหายตอองคกร ดังน้ัน องคกรจําเปนตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดีคุณภาพ และจริยธรรม อันจะทําใหปฎิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน การทํางาน  
   จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป จึงไดจัดทํานโยบายกล
ยุทธการ บริหารและทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือเปนการกําหนดใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนไดรับการพัฒนาทุก ตําแหนง  
2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดีและวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะ งาน
ที่รับผิดชอบ  
2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ี เกิดข้ึน 
2.3 เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม  
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล เจริญ
ศิลป  
2.5 เพื่อดํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตอไป  
3. เปาหมาย  
3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบลเจริญศิลปในระยะสั้น ผูบริหาร 
(1) พนักงานในองคกรสามารถนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง  
(2) การบริหารขององคกรเปนไปอยางโปรงใส พนักงานมีคุณธรรม และจรยิธรรม  
(3) พนักงานมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  
พนักงานสวนตําบล  
(1) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูบริหารทุกคนใหไดรับการพัฒนาในแตละ ป 
อยางนอย 1 หลักสูตร / โครงการ  
(2) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติทุกคนใหไดรบัการพัฒนาในแตละป 
อยางละ 1 หลักสูตร / โครงการ  
(3) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานจาง ใหไดรับการพัฒนาในแตละป อยางนอย 1 หลักสูตร / โครงการ  
ประชาชน  
(1) พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลเจรญิศลิป สามารถใหบริการประชาชนอยางรวดเร็ว  
(2) พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ตอนรบัประชาชนเปนอยางดีสามารถทํางานประชาชนพึง 
พอใจในการใหบริการ 
3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบลเจริญศิลป ในระยะยาว 
พนักงานสวนตําบล  
(1) องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความตองการของ 
ประชาชนในพ้ืนที่  



(2) องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป สามารถปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ 
ประชาชน  
(1) องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสในการบริหารงาน  
(2) องคกรสามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ไดอยางดียิ่ง  
(3) องคกรสามารถทํางานตอบสนองความตองการของประชาชนได  
(4) พนักงานในองคกรสามารถสรางสัมพันธอันดีกับประชาชนและสามารถทําใหประชาชนพึงพอใจในการ 
บรกิาร 

การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 
วิสัยทัศน (Vision) การบริหารงานบุคคล  
   “องคการบริหารสวนตําบลเจรญิศิลป มีบุคลากรมีความกาวหนาม่ันคงในอาชีพ หนาที่การ
งาน มีความรู ความสามารถ มีความชํานาญการในหนาท่ีความรบัผิดชอบ และมีเต็มใจใหบริการประชาชน 
สรางความสัมพันธอันดีตอการ ปฏิบัติงาน”  
พันธกิจ (Mission)  
1. สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามสายงานของแตละคน ที่เห็นวาเหมาะสม และ
เปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง  
2. การประชุมพนักงานสวนตําบล พนักงานคร ูลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
3. พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงานใหทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของงาน  
4. การปรบัปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางแกไขและพัฒนาใหดีข้ึน  
ยุทธศาสตร  
1. จัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมหลกัสูตรตาง ๆ ตามสายงาน และงานที่ปฏิบัติและไดรบัมอบหมาย  
2. จัดการประชุมพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ สราง
ความคุนเคย ใหเกิดความรกัความสามัคครีวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน  
3. ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน  
5. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
เปาหมายและตัวชี้วัด  
1. เจาหนาที่แตละตาํแหนงไดรบัการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามตําแหนงและหนาที่  
2. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เกิดความคุนเคย มีความรักความ สามัคคี
กันในการปฏิบัติงาน  
3. ไดรับขอมูลขาวสารใหม ๆ ทันสมัย ทันตอเหตุการณในปจจุบัน  
4. มีคอมพิวเตอร และระบบการทํางาน ที่ทันสมัย เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
5. การทํางานที่รวดเร็วขึ้นทันตอเวลา  
SWOT  
   องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการ พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังน้ี  
 



จุดแข็ง  
1. ผูบริหารมีความเปนกันเองกับเจาหนาที่  
2. ผูบริหารใหการสนับสนุนดานงบประมาณเปนอยางดี  
3. มีเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ  
4. มีสภาพแวดลอมที่ดีสถานที่ทํางานเปนสัดสวน  
5. อาคาร สถานที่ สิ่งกอสราง ตั้งอยูในเขตชุมชน เขาถึงไดสะดวก  
6. มีหองประชมุ อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนตอการสงเสริมการเรยีนรู  
จุดออน  
1. ขาดการประเมินผลติดตามงานที่ครอบคลุม  
2. อัตรากําลังในบางงานอยางไมเพียงพอ โดยเฉพาะดานการใชแรงงาน ดานเอกสาร หรือตําแหนงที่ สําคัญ ๆ  
3. ขาดการวิเคราะหขอมูลที่ครบถวน ขาดการนําขอมูลไปใชประโยชนอยางแทจริง  
4. มีภารกิจเปนจํานวนมาก ทําใหบุคลากรหนึ่งคนตองดูแลรับผิดชอบหลายงาน  
5. เจาหนาที่ขาดความเขาใจในกฎหมายที่เก่ียวของกับภารกิจของหนวยงานท่ีรับการถายโอนมา  
โอกาส  
1. ผูนําชุมชน อสม. มีความเขมแข็งและใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป  
2. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลเจรญิศิลป  
3. กลุมผูสูงอายุมีความเขมแข็งรวมกิจกรรมและการดูแลสุขภาพ  
4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุมองคกรตาง ๆ ในพ้ืนที่ตําบลเจริญศิลป  
อุปสรรค  
1. ประชาชนมีความคาดหวังสูงตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  
2. ประชาชนไมเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ตองการใหทํางาน ที่
กฏหมายไมกําหนดเปนหนาที่  
3. การเปลี่ยนแปลงแผน/นโยบายนอย ไมตอเนื่อง  
4. หนวยงานราชการตาง ๆ ในพื่นท่ีไมเขาใจภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วามีกฎหมายกําหนดไว  
5. การดําเนินการทาวกฎหมายกับประขาชนที่ทําผิดหรือไมปฏิบัติตามกฏหมายทําไดยากเพราะผูบริหาร เปน
ประชาชนในพ้ืนที่และไดรับการเลือกตั้งมากจากประชาชน ทําใหเกรงใจประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
นโยบายและกลยุทธการบริหารงานบุคคล 

นโยบาย กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 
   บุคลากรถือวาเปนทรัพยากรท่ีเปนปจจัยสําคัญและมีคายิ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินการ
ขององคกร จึงได กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึน สําหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการ
จัดทําแผนการบริหารทรัพยากร บุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุมคาของการใชทรัพยากรมนุษย ใหการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบ ไดและใหการปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกําลังใจ
ที่ดีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น องคการ บริหารสวนตําบลเจริญศิลป จึงมี
นโยบายและกลยุทธดานตาง ๆ ดังนี้  
1. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง  
เปาประสงค วางแผน สนบัสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลังและการบริหาร 
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
ทุกหนวยงาน ในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการ
กําหนดสมรรถนะและลักษณะที่ พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง  
กลยุทธ  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงการสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ 
กิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป  
2. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารทรพัยากรบุคคลทั้งดานการสรรหา การ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหาร ผลตอบแทน  
3. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ  
4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร  
2. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  
เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเน่ือง โดยการเพ่ิมพูน ความรู ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร 
เพื่อใหการ ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย รวมทั้ง สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร  
กลยุทธ  
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป  
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตําแหนงและการ 
บริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร  
3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับตามสาย 
อาชีพและตําแหนงงานอยางตอเนื่อง  
4. สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคการบริหารสวนตําบล เจริญ
ศิลป  
5. พัฒนางานดานการจัดการความรู องคกรความรู เพื่อสรางวัฒนธรรมเรียนรู การถายทอดความรู การ 
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง  



3. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เปาประสงค สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากร 
มนุษย เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถ นําไปวิเคราะหเพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานดวยบุคลากรได
อยางมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ  
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสรมิสรางความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช 
งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
4. นโยบายดานสวัสดิการ  
เปาประสงคเสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน เพื่อ 
รักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฎิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สรางชอง ทางการสื่อสารใหสิ่งแรงจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อา
ชีวปลอดภัย และสิ่งแวดลอมใน การทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสราง ความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  
กลยุทธ  
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
3. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร  
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย  
5. นโยบายดานการบริหาร  
1. กระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน  
2. มีการกําหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว  
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว  
4. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมัน รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความคุมคา และ 
เกิดประโยชนสูงสุด  
5. มีการติดตามและประเมนิผลดวยการประชุมประจําเดือน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพอ รับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  
6. นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง  
1. บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนตามพันธกิจ  
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลังคน  
3. พัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกําลังคน  
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกําลังคน  
7. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู  
1. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู  
2. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอื้อตอการแบงปนและถายทอด  



3. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ขององคกร 
และ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4. จัดทํา “ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ กระบวนการ
จัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาการของ 
ความรูหรือการจัดการความรูที่เกิดข้ึนภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ข้ันตอน คือ  
1) การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศนพันธกิจยุทธศาสตรเปาหมายคืออะไรและเพ่ือให 
บรรลุเปาหมายเราจําเปนตองใชอะไรขณะนี้เรามีความรูอะไรบางอยูในรปูแบบใดอยูที่ใคร  
2) การสรางและแสวงหาความรูเชนการสรางความรูใหมแสวงหาความรูจักภายนอกรักษาความรูเกา กําจัด 
ความรูที่ใชไมไดแลว  
3) การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเก็บความรู อยาง
เปนระบบในอนาคต  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรูเชนปรบัปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุง
เนื้อหาใหสมบูรณ  
5) การเขาถึงความรูเปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน  
6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทําไดหลายวิธีการโดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปน 
เอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน
กิจกรรมกลุม คณุภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัวเวที
แลกเปลี่ยนความรู เปนตน  
7) การเรยีนรูควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองคความรู การ นํา
ความรูไปใชทําใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง  
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  
เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกรไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอม
ภายใน องคกรที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้  
1) การเตรียมการและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร (ที่ทุก คน
มองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร ,ทีม/หนวยงานที่รับผิดชอบ,มรีะบบการติดตามและประเมนิผล,
กําหนดปจจัยแหง ความสําเร็จชัดเจน  
2) การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา,ประโยชนที่เกิดขึ้นกับทุกคน,แตละคน จะ
มีสวนรวมไดอยางไร  
3) กระบวนการและเคร่ืองมือ ชวยใหการคนหาเขาถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วขึ้นโดย 
การเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู,ลักษณะขององคกร (ขนาด,สถานที่ตั้งฯลฯ),
ลักษณะการทํางาน ,วัฒนธรรมองคกร.ทรัพยากร  
4) การเรยีนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดความรูโดยการ เรียนรู
ตองพิจารณาถึงเนื้อหา,กลุมเปาหมาย,วิธีการ,การประเมนิผลและปรับปรุง  
5) การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม,มีการนําผลของการวัดมาใชใน 
การปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น , มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให
เปนประโยชน ของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ข้ันตอนไหน ไดแกวัดระบบ 
(System) , วัดที่ผลลัพธ (Output) หรอืวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out Come) 



6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจเกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวนรวม 
ของบุคลากรในทกระดบัโดยขอควรพิจารณาไดแกคนหาความตองการของบุคลากร,แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว,บูรณาการกับระบบที่มีอยู , ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทําในแตละชวงเวลา  
การจัดการความรู  
   มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงคาํตอบวาหัวใจของ KM อยูที่ไหน 
ไดโดยอาจ กลาวเปนลําดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of needs) 
ของ McGregor ไดโดยเร่ิม 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) : ความสําเร็จของการถายทอดความรูไมใชอยูที่
คอมพิวเตอร หรือเอกสารแตอยูที่การมีปฎิสัมพันธระหวางคนดวยกัน  
3. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางสําคัญของ ความรู
มิใชท่ีตัวความรูแตอยูที่การนาํไปปฏิบัติ  
4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : นิยาม 
ใหมของผูจัดการคือผูซึ่งทําใหความรูผลิตดอกออกผล  
8. นโยบายดานภาระงาน  
1. มีการกําหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน  
2. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน  
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ําเสมอโดยทุกงานจะตองมีการ 
ประชุมบุคลากรภายในเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระงาน
ประจําทุก เดือน โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทําคําสั่งการแบงงานและกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบของสวน
ราชการ ในองคการ บริหารสวนตาํบลเจริญศิลป แยกเปนสวนราชการ และใหมีการทบทวนการปฏิบัติหนาที่
ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระ งานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
9. นโยบายดานระบบสารสนเทศ  
1. ใหทุกงานในทุกกองใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน  
2. ใหทุกงานจัดทําฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ เชื่อมโยง
ขอมูลเพ่ือใชรวมกัน  
3. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ โดยใหปฎิบัติตามแผนแมบท 
สารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป งานการเจาหนาที่ตองมีการประชาสัมพันธผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางตอเน่ือง  
10. นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร  
1. มีการประชุมหัวหนางานกับผูอํานวยการกองเพ่ือเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหา อุปสรรค 
ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา  
2. ทุกงานมกีารประชุมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรงุการปฏิบัติงานรวมกัน  
3. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม  
4. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรพัยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  



5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทํางาน เพ่ือใหบุคลากรพัฒนา ทักษะ และ
ความชํานาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ศักยภาพใน การพัฒนาตนเอง  
11. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ดวย
การสงบุคลกรเขารบัการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร  
2. สนับสนุนใหบุคลากรไดรบัการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนําผลมาเปนแนวใน 
การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  
12. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ  
1. มีการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน และมีเงินรายได ใหเปนไปตาม วัตถุประสงค
และสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน  
2. มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน และเงินรายได ประจําเดือนเวียน ให
บุคลากร และประชาชนท่ัวไปไดทราบทุกเดือน  
3. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินงานเปนระบบการบริหารและจัดการตาม 
ระบบบัญชีมาใช  
4. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยใหกองคลัง 
ดําเนินการจัดการทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานแลว ประชาสัมพันธใหทุกกองและประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบเปนประจํา ทุกเดือน  
13. นโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป  
   โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดออกประกาศ ก.ถ. เร่ือง
มาตรฐานกลาง ทางจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อให ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดถือเปน
หลักการแนวทางปฏิบัติ และเปนเคร่ืองกํากับ ความประพฤติของตน  
   อาศัยอํานาจตามมาตรา 25 วรรคเจ็ด และ (12) ประกอบมาตรา 13 (4) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบงาน บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 และมติคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนครในการประชุมคร้ังท่ี 
9/2558 เมือวันที่ 21 กันยายน 2558 เห็นชอบในการกําหนด มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจรยิธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานขาง เพื่อยึดถือเปนหลัก และเปนเคร่ือง กํากับความประพฤติ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  
   พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของคามาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  
1. การยึดมั่นในคุณธรรมจรยิธรรม  
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ  
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน  
4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  



5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติ  
6. การใหขอมูลขาวสารอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
7. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได  
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอั้นมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 การติดตามนโยบาย กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ไดกําหนดวิธีการตดิตามและประเมินผลนโยบาย กล
ยุทธ การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย  
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป เปนประธานกรรมการ  
2. หัวหนาสวนราชการทุกคน เปนกรรมการ โดยใหมีหนาที่ติดตามและประเมนิผลการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และบุคลากรขององคการ บริหารสวนตําบลเจริญศิลป เปนประจําทุกป พรอมทั้งสรุป
รายงานผลและขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลเสนอนายก องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 
รับทราบเพ่ือพิจารณา 

…………………………………………………….. 


