
 
 
 
 
 

นโยบาย กลยทุธ์การบรหิารและ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าป ี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ



ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการ ดำเน ินการในหลายด ้าน โดยเฉพาะ
การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลเป ็นอ ีกด ้านหนึ ่งที ่จะขาดการพ ัฒนาไม ่ได้ และถ ือเป ็นกลไก ส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กร ปกครองส ่วนท ้องถิ ่นสำเร ็จล ุล ่วงไปได ้ด ้วยด ีตามว ัตถ ุประสงค ์ที ่วางไว ้ เพ ื ่อให ้
การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลเป ็นไปอย ่างม ีระบบ และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ข้ึน โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร ็จ 5 ด้าน ที ่ส าน ักงาน ก.พ. ก าหนด 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการ
บริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดทำแผนกลยุทธ ์การบร ิหารทรัพยากร
บ ุคคล โดยมุ ่งเน ้นให ้ผู ้ม ีส่วนเกี ่ยวข้องก ับการบร ิหารทร ัพยากรบุคคล ได ้มีส ่วนร่วมใน การก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท าเพื่อเป้าหมาย
ส าคัญในการผลักดันพัฒนาทรัพยากร บุคคลเพ ื่อเป็นองค ์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท ้องถ่ินให้เป็นกลไกในการพ ัฒนา
ต าบลอย่างยั่งยืน 
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1. หลกัการและเหตผุล

บทที ่ 1 บทน า

บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะ
ส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อองค์กร ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณภาพ และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจใน การท างาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดท านโยบายกลยุทธ์การ บริหารและทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 
พ.ศ.2564 ข้ึน เพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนได้รับการพัฒนาทุก ต าแหน่ง 

2. วัตถปุระสงค์
 

 
 

 
   3. เป้าหมาย

2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพื่อพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ เกิดข ึ้น 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ 
2.3 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.4 เพ ื่อเป ็นแนวทางในการดำเน ินการจ ัดการพ ัฒนาและฝ ึกอบรมบ ุคลากรในองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
2.5 เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป

3.1 ความคาดหวงัในการบรหิารทรพัยากรบคุคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญใ่นระยะสัน้ ผู้บริหาร 
(1) พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู ้บริหารไปปฏ ิบัติให้สำเร็จล ุล่วง 
(2) การบริหารขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
(3) พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

พนักงานสว่นต าบล 
(1) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละ ปี อย่างน้อย 1 

หลักสูตร / โครงการ 
(2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผ ู้ปฏิบัติท ุกคนให้ได้ร ับการพ ัฒนาในแต่ละปี อย่างละ 1 หลักสูตร 

/ โครงการ 
(3) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร / โครงการ 

ประชาชน 
(1) พนักงานในองค์การบริหารส ่วนต าบลทุ่งใหญ่ สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร ็ว 
(2) พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถท างานประชาชนพึง พอใจในการให้บริการ 



 
 

 
3.2 ความคาดหวงัในการบรหิารทรพัยากรบคุคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ ่ในระยะยาว พนักงานส่วนต าบล 

(1) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
(2) องค์การบริหารส ่วนต าบลทุ่งใหญ่ สามารถปฏิบัต ิงานสู่ความเป็นเล ิศในด้านการบริหารจัดการ 

ประชาชน 
(1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร ่งใสในการบริหารงาน 
(2) องค์กรสามารถเป็นที่พ ึ่งของประชาชนในพ ื้นที ่ได้อย่างดียิ่ง 
(3) องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
(4) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้ประชาชนพึงพอใจในการ บริการ 



 
 

 
การวเิคราะหศ์กัยภาพขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ ่

ว ิส ัยท ัศน ์ (Vision) การบรหิารงานบคุคล 
“องค์การบริหารส ่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีบุคลากรม ีความก้าวหน้าม่ันคงในอาช ีพ หน้าทีก่ารงาน   มีความรู้ ความสามารถ มีความ

ช านาญการในหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีเต็มใจให้บริการประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อการ ปฏ ิบัติงาน” 

พนัธกจิ (Mission) 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายงานของแต่ละคน ที่เห็นว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
2.  การประช ุมพนักงานส ่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ ้างประจำ และพน ักงานจ้าง 
3.  พัฒนาเครื ่องม ือเครื ่องใช ้ในสำนักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพ ียงพอกับการปฏิบ ัต ิงานเพ่ือเพ ิ่ม ประสิทธิภาพของงาน 
4. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีข้ึน 

ยทุธศาสตร ์  
1.  จัดส ่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหล ักสูตรต่าง ๆ  ตามสายงาน และงานทีป่ฏ ิบัติและได ้ร ับมอบหมาย 
2. จัดการประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือ สร้างความคุ้นเคย ให้เกิด

ความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
4.  จัดซื้อเครื ่องคอมพ ิวเตอร์ให้เพ ียงพอก ับการปฏ ิบัติงาน 

เป้าหมายและต ัวช ี้ว ัด 
1. เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามต าแหน่งและหน้าที่ 
2. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เกิดความคุ้นเคย มีความรักความ สามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 
3. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
4.  มีคอมพ ิวเตอร์ และระบบการท างาน ที่ทันสมัย เพ ียงพอในการปฏิบ ัติงาน 
5. การท างานที่รวดเร็วข้ึนทันต่อเวลา 

SWOT 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ 

พ ัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หล ัก SWOT ดังน้ี 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดี 
3. มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
4.  อาคาร สถานที่ ส ิ่งก ่อสร้าง ตั ้งอยู่ในเขตชุมชน เข้าถ ึงได้สะดวก 



 
 

 
จุดออ่น 

 
 
 
 
 

โอกาส 

 
1. ขาดการประเมินผลติดตามงานที่ครอบคลุม 
2. อัตราก าลังในบางงานอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้านการใช้แรงงาน ด้านเอกสาร หรือต าแหน่งที่ ส าคัญ ๆ 
3. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วน ขาดการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
4. มีภารกิจเป็นจ านวนมาก ท าให้บุคลากรหนึ่งคนต้องดูแลรับผิดชอบหลายงาน 
5.  เจ้าหน ้าที่ขาดความเข้าใจในกฎหมายที่เก ี่ยวข ้องก ับภารกิจของหน่วยงานที่ร ับการถ ่ายโอนมา 
 
1.  ประชาชนได ้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมม ือกับองค ์การบริหารส ่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
2. กลุ่มผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งร่วมกิจกรรมและการดูแลสุขภาพ 
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ 

อุปสรรค 
1.  ประชาชนมีความคาดหว ังสูงต ่อการปฏ ิบัติงานขององค์การบริหารส ่วนต าบล 
2.  ประชาชนไม ่เข ้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที ่ขององค์การบร ิหารส ่วนต าบลทุ่งใหญ่ ต้องการให้ท างาน ท่ีกฎหมายไม่ก าหนดเป็น

หน้าท่ี 
3. การเปลี่ยนแปลงแผน/นโยบายน้อย ไม่ต่อเนื่อง 
4.  หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ในพ ื้นท่ีไม่เข้าใจภารกิจขององค์การบร ิหารส ่วนต าบล ว ่ามีกฎหมายก าหนดไว ้ 
5. การด าเนินการทาวกฎหมายกับประขาชนที่ท าผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ท าได้ยากเพราะผู้บริหาร เป็นประชาชนในพ้ืนที่และได้รับ

การเลือกตั้งมากจากประชาชน ท าให้เกรงใจประชาชน 



 
 

 

บทที ่ 3 
นโยบายและกลยทุธก์ารบรหิารงานบคุคล 

นโยบาย กลยทุธก์ารบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ ่
บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการขององค์กร จึงได้ ก าหนดนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลข้ึน ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากร บุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ ได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและก าลังใจที่ดีเก ิดความพ ึงพอใจในการ
ปฏ ิบัติงาน และม ีศ ักยภาพเพ ิ่มข้ึน องค์การ บริหารส ่วนต าบลทุ่งใหญ่ จ ึงม ีนโยบายและกลยุทธ์ด้านต ่าง ๆ  ดังน้ี 

1. นโยบายดา้นการปรบัปรงุโครงสรา้งระบบงานและการบรหิารอตัราก าลงั 
เป้าประสงค ์ วางแผน สน ับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร ้าง ระบบงาน การจัดกรอบอ ัตราก าลังและการบริหาร อัตราก าลังให้เหมาะสมกับ

ภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 
ในองค ์กร รวมทั้งมีระบบการประเม ินผลที่มีประส ิทธ ิภาพเช ื่อมโยงกับผลตอบแทนและม ีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่ พ ึงประสงค์ของพนักงานที่
องค์กรคาดหวัง 

กลยทุธ ์
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงการสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ กิจ และแผนการปรับ

บทบาทและภารกิจขององค ์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการสรรหา การ เลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับ

ต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร 
ผลตอบแทน 

3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาช ีพ 
4.  จัดท าระบบประเมินผลการปฏ ิบัติงานตามผลสัมฤทธิ ์ของงานและสมรรถนะหล ัก 

2. นโยบายดา้นการพฒันาบคุลากร 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ

การท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การ ข ับเคล ื่อนการดำเน ินงานตามพ ันธก ิจขององค ์กร
เป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและประสบผลสำเร ็จตามเป ้าหมาย รวมทั ้ง ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยทุธ ์
1.  จัดทำแผนพัฒนาบ ุคลากรให้สอดคล ้องก ับบทบาทและภารก ิจขององค ์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
2.  จัดท าแผนพ ัฒนาบ ุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาช ีพตามสมรรถนะ แผนการส ืบทอดต าแหน่งและการ  
3.  พัฒนาศ ักยภาพผู้บร ิหาร และเพ ิ่มข ีดความสามารถในการปฏ ิบ ัติงานให้กับผู้ปฏ ิบัติงานท ุกระดับตามสาย อาชีพและต าแหน่ง

งานอย่างต่อเนื่อง 
4.  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในว ัฒนธรรมองค์กร ปฏ ิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
5.  พ ัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค ์กรความรู้ เพ ื่อสร ้างว ัฒนธรรมเรียนรู้ การถ ่ายทอดความรู้ การ 

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเน่ือง 



 
 

 
3. นโยบายดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถ น าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสนิใจในการปฏ ิบัติงานและใช้
บร ิหารงานด ้วยบุคลากรได้อย ่างมีประสิทธ ิภาพ 

กลยทุธ ์
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช้ งานระบบ และเพ่ือขีด

ความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
4. นโยบายดา้นสวัสดกิาร 

เป้าประสงค ์เสร ิมสร้างความม ั่นคง ขว ัญก าลังใจ ค ุณภาพช ีว ิตที่ดี ความผาส ุกและพ ึงพอใจให้ผู ้ปฏ ิบัติงาน เพื ่อ รักษาคนดี คนเก่งไว ้กับองค ์กร 
โดยการส่งเสริมความก ้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในท ุกโอกาส สร ้างช่อง ทางการส ื ่อสารให้สิ่งแรงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพ ิเศษ จัด
สว ัสดิการ ความปลอดภ ัย อาชีวปลอดภ ัย และสิ่งแวดล ้อมใน การท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยทุธ ์
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.  ปรับปรุงระบบสว ัสดิการ ผลตอบแทนพ ิเศษ 
4. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

5. นโยบายดา้นการบรหิาร 
1. กระจายอ านาจไปส ู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซ่ึงเป ็นผ ู้บังคับบัญชาในระดับต ้น 
2. มีการก าหนดแผนกลย ุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบร ิหารงานให้เป ็นไปตามแผนงาน และท ิศทางท ี่วางไว ้ 
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม ัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธ ิภาพให้มีความคุ้มค่า และ เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. นโยบายดา้นอตัราก าลงัและการบรหิารอัตราก าลงั 
1. บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
3. พ ัฒนาผลิตภาพและความค ุ้มค ่าของก าลังคน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 

7. นโยบายดา้นการสรา้งและพฒันาระบบการบรหิารจดัการองคค์วามรู้ 
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 



 
 

 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กร และ เกิดการแลกเปลี่ยนเร ียนรู้ได ้

อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
4. จัดท า “ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ กระบวนการจดัการความรู ้(Knowledge 

Management Process) เป็นกระบวนการท่ีจะช ่วยให้เกิดการพ ัฒนาการของ ความรู้หรือการจัดการความรู้ที่เกิดข้ึนภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ข้ันตอน คือ 
1) การบ่งช้ีความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไรและเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้องใช้

อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ท่ีใคร 
2) การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จักภายนอกรักษาความรู้เก่า ก าจัด ความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว 
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป ็นการวางโครงสร้างความรู้เพ ื ่อเตรียมความพร ้อมส าหร ับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต 
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ 
5) การเข้าถึงความรู้เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
6) การแบ่งปันแลกเปลี ่ยนความรู้ท าได้หลายว ิธ ีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสารฐานความรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่ม คุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง 
การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนร ู้ควรท าให ้การเรียนรู้เป็นส ่วนหน ึ่งของงาน เช ่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค ์ความรู้ การ น าความรู ้ไปใช ้ทำให้เก ิดการเรียนรู ้
และประสบการณ ์ใหม่ และหมุนเว ียนต่อไปอย่างต ่อเนื่อง กระบวนการบรหิารจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management Process) 

เป ็นกรอบความค ิดแบบหนึ ่งเพ ื ่อให ้องค ์กรที ่ต ้องการจ ัดการความรู ้ภายในองค ์กรได ้มุ ่งเน ้นถ ึงป ัจจ ัยแวดล ้อมภายใน องค์กรที่จะม ีผลกระทบ
ต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค ์ประกอบ ดังน้ี 

1) การเตร ียมการและปร ับเปล ี่ยนพฤต ิกรรม เช ่น ก ิจกรรมการม ีส ่วนร่วมและสน ับสน ุนจากผู ้บริหาร (ที ่ท ุก คนมองเห็น), โครงสร ้างพ ื้นฐาน
ขององค์กร ,ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ,มีระบบการติดตามและประเม ินผล,ก าหนดปัจจัยแห ่ง ความส าเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า,ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับทุกคน,แต่ละคน จะม ีส่วนร่วมได ้อย่างไร 
3) กระบวนการและเครื ่องมือ ช ่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ ่ายทอดและแลกเปลี ่ยนความรู ้สะดวกรวดเร็วข้ึนโดย การเลือกใช้กระบวนการและ

เคร่ืองมือข้ึนกับชนิดของความรู้,ลักษณะขององค์กร (ขนาด,สถานที่ตั้งฯลฯ),ลักษณะการท างาน 
,วัฒนธรรมองค์กร.ทรัพยากร 
4) การเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดความรู้โดยการ เรียนรู้ต้องพ ิจารณาถ ึงเนือ้หา,

กลุ่มเป้าหมาย,ว ิธ ีการ,การประเม ินผลและปรับปรุง 
5) การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่,มีการน าผลของการวัดมาใช้ใน การปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดี

ข้ึน , มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เป็นประโยชน์ ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ข้ันตอนไหน ได้แก่วัดระบบ (System) , วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดท่ีประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Out Come) 



 
 

 
6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม ของบุคลากรใน

ทกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร,แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว,บูรณา การกับระบบท่ีมีอยู่ , ปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับกิจกรรมท่ีท าในแต่ละช่วงเวลา 

การจดัการความรู้ 
ม ีผู ้รู ้ได ้กล ่าวถ ึง KM หลายแง ่หลายม ุมที ่อาจรวบรวมมาช ี ้ธงคำตอบว ่าห ัวใจของ KM อยู ่ที ่ไหน ได ้โดยอาจ กล่าวเป็น

ล าดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับข้ันของความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ McGregor ได้โดยเริ่ม จากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่
ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (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 าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ท่ีคอมพิวเตอร์ หรือเอกสารแต่อยู่ท่ีการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนด้วยกัน 

3. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางส าคัญของ  ความรู้มิใช่
ท่ีตัวความรู้แต่อยู่ท่ีการน าไปปฏิบัติ 

4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : นิยาม ใหม่ของผู้จัดการ
คือผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
8. นโยบายด้านภาระงาน 

1. มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้องมีการ ประชุมบุคลากร

ภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระงานประจ าทุกเดือน โดยให้งานบริหารงานทั่วไปจัดท า
ค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การ บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการ
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเม่ือมีภาระ งานเปล ี่ยนแปลงไปจากเดิม 

9. นโยบายดา้นระบบสารสนเทศ 
1. ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ เช ื่อมโยงข้อมูลเพ ื่อ

ใช้ร ่วมก ัน 
3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บท สารสนเทศของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  บริหารงานทั่วไปต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเน่ือง 
10. นโยบายดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิาร 

1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา อ ุปสรรค ตลอดจน
ร่วมให้ข ้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ 

2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ ื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบ ัติงานร่วมก ัน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช ้ทรัพยากรร่วมก ันอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ 



 
 

 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างานเพ่ือให้บุคลากรพัฒนา ทักษะ และความช านาญ

ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพใน การพัฒนาตนเอง 
11. นโยบายดา้นการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลกร
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมาเป็นแนวใน การปรับปรุงการ

พ ัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธ ิภาพอย่างต ่อเนื่อง 
12. นโยบายดา้นการเงนิและงบประมาณ 

1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน  และมีเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าเดือนเวียน ให้บุคลากร 
และประชาชนท่ัวไปได้ทราบทุกเดือน 

3. มีการนำเทคโนโลย ีมาใช ้ในการบร ิหารจ ัดการเพ ื่อให ้การดำเน ินงานเป ็นระบบการบริหารและจัดการตาม 
ระบบบัญชีมาใช 

4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  โดยให้กองคลัง 
ด าเนินการจัดการท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้ว ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ า ทุกเดือน 

13. นโยบายดา้นค ุณธรรม จรยิธรรมองคก์ารบรหิารสว่นตำบลทุง่ใหญ ่
โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เร่ืองมาตรฐานกลาง ทางจริยธรรม

ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ และเป็นเคร่ืองก ากับ ความประพฤติของตน 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 วรรคเจ็ด และ (12) ประกอบมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงาน บริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558  

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภ ิบาล โดยจะต้องยึดม่ันใน
ค่าน ิยมหล ักของค่ามาตรฐานจริยธรรม ดังน้ี 

1. การยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาต ิเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่ม ีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหย ัดท าในส ิ่งที่ถ ูกต ้อง เป็นธรรม และถ ูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 



 
 

 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ร ักษามาตรฐาน มีค ุณภาพโปร ่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดม่ันในระบอบประชาธ ิปไตยอ ั้นมีพระมหากษ ัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดม่ันในหลักจรรยาว ิชาช ีพขององค ์กร 



 
 

 

บทที ่ 4 
การตดิตามนโยบาย กลยทุธก์ารบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์ การบริหาร และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 

1.  ปล ัดองค์การบริหารส ่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป็นประธานกรรมการ 
2.  หัวหน้าส ่วนราชการทุกคน เป็นกรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการ โดยให้มีหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลทุ่งใหญ่ เป ็นประจำทุก
ปี พร ้อมทั้งสรุปรายงานผลและข ้อเสนอแนะในการต ิดตามประเม ินผลเสนอนายก องค์การบริหารส ่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
รับทราบเพ่ือพ ิจารณา 

 
…………………………………………………….. 

 


