
      

 
  

การดำเนินการตามนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 

อ าเภอปางมะผ้า  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

------------------------ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       

ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท ี่เก ี่ยวข้อง ได้แก่  การว างแผนกำลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพ ื ่ อ  ปฏ ิบ ัต ิ งานตามภารก ิจของหน ่วยงาน การพัฒนาบุค ลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร ้า ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต ั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 

เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน  การจัดกรอบ 
อัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพ ียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทัง้มีระบบการประเมนิผลท่ีมีประสิทธภาพเชื่อมโยงกับ 
ผลตอบแทนและมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะทีพึ่งประสงค์ของพนักงานทีอ่งค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
2.  จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล        

ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงนิเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมนิผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา 
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4.  จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหล ัก 
5.  จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององคก์ร 

การดำเนินการ 
1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร ้าง

องค์กร  ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ  และแผนการปรับบทบาท และ 
ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนตำบลสบป่อง (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566) 

2. จัดทำคูม่ ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติการ)  

 

3. จัดทำคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตามคู่มือ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ) 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท ั่วถึง  และต่อ เนื่อง โดยการเพ ิ่มพ ูน 
ความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานท ี่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ว ิสัยทัศน์  และ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคล ื่อนการดำเนินงานตามพ ันธกิจขององค์กรเป ็นไปอย่างมีประสิทธภาพ 
และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทัง้ส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
1.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต.สบป่อง 
2.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 

ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร



3.  พัฒนาศกัยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก 
ระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

4.  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.สบป่อง 
5.  พัฒนางานด้านการจัดการความรู ้องคค์วามรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด 

ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเน ื่อง 

การดำเนินการ 
1.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามแผนพัฒนา

บุคลากร)  
 

2.  จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 

3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช ่วยลดข้ันตอน 
ของงานปริมาณเอกสาร สามารถนำไปว ิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช ้บริหารงาน 
ด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3.เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบคุลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

การดำเนินการ 
1.กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน 
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่าง ๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
3.จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 

4. นโยบายด้านสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ เสร ิมสร้างความม่ันคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพช ีวิตที่ด ี ความผาสุกและพึงพอใจ 

ให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อรักษาคนดี  คนเก่งไว ้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติ งานและ 
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช ่องทางการส ื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพ ิเศษ จัดสว ัสดิการความ 
ปลอดภ ัย อาช ีวอนามัย และส ิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย 
กำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทกุระดับ 

กลยุทธ์ 
1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3.การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 
4.ยกยอ่งพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
5.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
6.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การดำเนินการ 
1.จัดทำประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง



 

 
 
 
 
 

ทิศทางที่วางไว้ 

5.นโยบายด้านการบริหาร 
5.1 กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
5.2 มีการกำหนดแผนกลยทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ 
 

 

5.3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าท ี่ความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว ้ 
5.4 มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธภาพ

ให้มคีวามคุ้มค่าและเกิดประโยชนส์ูงสุด 
5.5 มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน เพ่ือรบัทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอย่างต่อเน ื่อง 

6.นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
1.  บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ 
2.  พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน 
3.  พัฒนาผลิตภาพและความคุม้ค่าของกำลังคน 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน โดยให้มอัีตรากำลังในแผน 

อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ดังนี้ 
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างป ีพ.ศ. 2564 – 2566 

กรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง  

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑)  ส่วนราชการ สำนักปลัด มีกรอบตำแหน่ง  ดังนี้ 

ลำดับ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง 
ว่าง/ไม่

ว่าง ชื่อ - สกุล จำนวน 
หมาย
เหตุ 

1 443001101001 ปลัด อบต.(นักบรหิารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง ว่าง - 1   

2 443001101002 รองปลัด อบต.(นักบรหิารงานท้องถิ่น)ระดับต้น ไม่ว่าง นายเสรี  แพร่ทอง 1   

    สำนักปลัด อบต.        

3 443012101001 นักบริหารงานทั่วไป(หน.สป.)ระดับต้น ว่าง - 1   

4 443013102001 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ไม่ว่าง นายปริวัตย์ ทวีสุขเกษมสนัต์ 1   

5 443013101001 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ไม่ว่าง นายบุญโชค  เลาหมี ่ 1   

6 443013103001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ไม่ว่าง นางสาวชุมพร เปรมชื่นพนาวัน 1   

7 443013801001 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ไม่ว่าง นายสมชาย  งามทุ่ง 1   

8 443013803001 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ไม่ว่าง นางสาวอภิญญา  เลาหมี ่ 1   

9 443014101001 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ไม่ว่าง นายปรีชา  สุปนิะ 1   

10 443014101002 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ไม่ว่าง ว่าที่ร้อยตรีอุทัย  เพชรประดับ 1   

11 443014601001 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปง./ชง. ว่าง - 1   

12 443013801001 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบัติการ ไม่ว่าง นายธีรเดช  แพร่ทอง 1   

    ลูกจ้างประจำ        

13 - เจ้าพนักงานธุการ ไม่ว่าง นางประนอม ทาคำมา 1   

    พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)        

14 - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไม่ว่าง นางสาวสุวิชาดา  เปง็นาค 1   

15 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมขน ไม่ว่าง นายภูริ วารุณรัตนากร 1   



16 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ไม่ว่าง นางสาวอัมพร สุขโพธญิาณ 1   

17 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสง่เสริมการทอ่งเที่ยว ไม่ว่าง นางสาวศิริกุล  คำผง 1   

    พนักงานจ้างทั่วไป        

18 - คนงาน(ปฏบิัติหน้าที่งานป้องกนัฯ) ไม่ว่าง นายฤทธิศักดิ์ อุไรภรณ ์ 1   

19 - คนงาน(ปฏบิัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ) ไม่ว่าง นายเที่ยง  วงศ์มูล 1   

20 - คนงาน ไม่ว่าง นางสาวรัตนา เลาหมี่ 1   

21 - คนงาน ไม่ว่าง นางสาวสุนารี  หลี่จ๊ะ 1   

22 - คนงาน ไม่ว่าง นายสว่าง สมบัติธนสาร 1   

23 - คนงาน ไม่ว่าง นางสาวภัทรานิษฐ์ ไพรผาธรรม 1   

24 - คนงาน ว่าง - 1   

25 - คนงาน(ปฏบิัติหน้าที่งานสาธารณสุข) ไม่ว่าง นางสาวชุติมา  ยาเขต 1   

26 - พนักงานขับรถ ไม่ว่าง นายโกสินทร์  เลาล ี 1   

27 - นักการภารโรง ไม่ว่าง นายประพันธ์ ขนุเขาขจี 1   

28 - แม่บ้าน ไม่ว่าง นางพรธิดา  ขุนเขาขจ ี 1   

2) ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป  มีกรอบตำแหน่ง ดังนี ้

ลำดับ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง 
ว่าง/ไม่

ว่าง ชื่อ - สกุล จำนวน 
หมาย
เหตุ 

1 443042102001 นักบริหารงานคลัง(ผอ.กองคลัง)ระดับต้น ว่าง  - 1   
2 443043201001 นักวิชาการเงินและบัญชปีก./ชก. ไม่ว่าง นางสาวอัจราภรณ์ โสภา 1   
3 443044203001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. ว่าง  - 1   
4 443043203001 นักวิชาการจัดเก็บรายไดป้ก./ชก. ว่าง - 1   
    พนักงานจ้างตามภารกิจ        
5 - ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ว่าง - 1   
6 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ ไม่ว่าง นางสาวอรณี  เลาล ี 1   
7 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ว่าง - 1   
    พนักงานจ้างทั่วไป        
8 - คนงาน ไม่ว่าง น.ส.สุธีกานต์ คีรีสมสมัย 1   
9 - คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหนา้ที่พสัดุ) ไม่ว่าง นางภรัณยา  อินต๊ะฟ ู 1   

3) ส่วนราชการ กองช่าง งานบริหารงานทั่วไป  มีกรอบตำแหน่ง ดังนี ้

ลำดับ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง 
ว่าง/ไม่

ว่าง ชื่อ - สกุล จำนวน 
หมาย
เหตุ 

1 443052103001 นักบริหารงานชา่ง(ผอ.กองช่าง)ระดับต้น ว่าง  - 1   
2 443054702001 นายช่างโยธาชำนาญงาน ไม่ว่าง นายบรรจบ  ป้อมป้อง 1   
3 443054701001 นายช่างเขียนแบบปง./ชง. ว่าง  - 1   
4 443053701001 วิศวกรรมโธยาปก./ชก. ว่าง - 1   
    พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)        
5 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ไม่ว่าง นายสมบูรณ์ สุภัครเมฆินทร ์ 1   



6 - ผู้ช่วยนายช่างโยธา ไม่ว่าง นายจีระศักดิ์  ปัญญา 1   
7 - ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ว่าง - 1   
    พนักงานจ้างทั่วไป        
8 - คนงาน ไม่ว่าง นายถิรคุณ  ปัญญาธนะโชต ิ 1   
9 - พนักงานขับรถยนต ์ ไม่ว่าง นายเอกวัฒน์  วงศ์ไชย 1   

10 - คนงานประจำรถขยะ ไม่ว่าง นายไชยรัตน์  เนตรผาบ 1   
11 - คนงานประจำรถขยะ ไม่ว่าง นายโลพาโมะ  เลายี่ปา 1   
12 - คนงานประจำรถขยะ ว่าง - 1   
13 - คนงานประจำรถขยะ ไม่ว่าง นายพิเชษฐ์  พูนน้อย 1   
              

4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกรอบตำแหน่ง ดังนี้ 

ลำดับ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง 
ว่าง/ไม่

ว่าง ชื่อ - สกุล จำนวน 
หมาย
เหตุ 

1 443012215551 ครู คศ.1(บ้านสบป่อง) ไม่ว่าง นางสายฝน  สุภากุล 1   
2 443012215552 ครู คส.1(บ้านน้ำบ่อสะเป่) ไม่ว่าง นางกฤษณา  สุรามิตร 1   
3 443012215553 ครู คส.1(บ้านแม่หมูลีซอ) ไม่ว่าง นางจนัทร์ทิพย์  หวา่หลิ่งต๊ะ 1   
    พนักงานจ้างตามภารกิจ        
4 - ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ (บ้านแม่อุมอง) ไม่ว่าง นางโสภา  หมายหมั่น 1   

5 - ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ (บ้านสบป่อง) ไม่ว่าง 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร ทอง
อ่อน 1   

6   ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ (บ้านสบป่อง) ไม่ว่าง นางสาวสุกัญญา มัจฉาวรานนท์ 1   
7 - ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ (บ้านหนองผาจ้ำ) ว่าง - 1   
8 - ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ (บ้านนำ้ริน) ไม่ว่าง นางสาววชิญาดา  ถิ่นพนาสุข 1   
9 - ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ (บ้านสบป่อง) ว่าง - 1   

10 - ผู้ดูแลเด็กทั่วไป ไม่ว่าง นางวริยา  เรือนคำ 1   
11 - ผู้ดูแลเด็กทั่วไป ไม่ว่าง นางสาวเนาวรัตน์  ยีป่า 1   

5) หน่วยตรวจสอบภายใน มีกรอบตำแหน่ง ดังนี ้

ลำดับ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง 
ว่าง/ไม่

ว่าง ชื่อ - สกุล จำนวน 
หมาย
เหตุ 

1 443123205001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ว่าง  - 1   

     
รวมทั้งสิ้น 62 ตำแหน่ง    

 ที่มี 46 คน    
 ที่ว่าง 16 ตำแหน่ง    

 



 

7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

7.1 สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปนัและถ่ายทอด 
7.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ 

องคก์ร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.4 จัดทำ “แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  เป็นกระบวนการท่ีจะ 

ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 

1. การบ่งช ี้ความรู้ เป็นการพ ิจารณาว ่าองค์กรมีว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย คืออะไรและ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช ่นการสรา้งความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา ความรู้เก่า 
กำจัดความรู้ทีใ่ช้ไม่ได้แล้ว 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป้นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกล ั่นกรองความรู้ เช ่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเน ื้อหาให้สมบูรณ์ 

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช ่น  ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  Web board บอร์ดประชาสัมพันธ ์ เป็นต้น 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายว ิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำ 
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบ ทีมข้าม 
สายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตกรรม ชมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเล ี้ยง การสับเปล ี่ยนงาน การยืม 
ตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน ึงของงาน เช ่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ 
การนำความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม ่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบความคิดแบบหน ึ่ง เพ่ือให้องค์กรท่ีต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย 

แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบตอ่การจัดการความรู้ ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  การเตรียมการและปรับเปล ี่ยนพฤติกรรม – เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 
(ท่ีทุกคนมองเห็น) โครงสร้างพ ื้นฐานขององค์กร , ทีม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ , มีระบบการติดตามและ 
ประเมินผล , กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน 

2.  การสื่อสาร - เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องคก์รจะทำ , ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุก 
คน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3.  กระบวนการและเครือ่งมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก 
รวดเรว็ขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึน้กับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด,สถาน 
ที่ต้ัง ฯลฯ) ,ลักษณะการทำงาน ,ว ัฒนธรรมองคก์ร, ทรพัยากร 

4.  การเรียนรู้ – เพ่ือสร ้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึง เนื้อหา ,กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ , การประเมินผลและปรับปรุง 

5.การวัดผล – เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ต ั้งไว ้หรือไม่, มีการนำผลของการวัดผล
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีข ึ้น,การนำผล มาใช้ในการสื ่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ 
ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลท ี่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ 
(System) , วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)



6. การยกย่องชมเชยและให้รางว ัล – เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความตอ้งการของบคุลากร ,แรงจูงใจระยะส้ัน 
และระยะยาว,บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ,ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกจิกรรมท่ีทำในแต่ละช่วงเวลา 

8.นโยบายด้านภาระงาน 
8.1 มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามคำสั่งมอบหมายงาน) 
8.2 มีการจัดทำคู่มีอการปฏิบัติงานของทุกงาน 
8.3 บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม ่ำเสมอโดยทุกงานจะต้อง    

มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอ ุปสรรคและปรับปรุง ภาระ 
งานประจำทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำคำสั่ งการแบ่งงานและกำหนดหน้าท ี่ความรับผิดชอบของ 
ส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการท บทวนการปฏิบัติหน้าที่ 
ทุกรอบการประเมิน หรือเมือ่มีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

9. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
9.1 ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
9.2  ให้ทุกงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพวเตอร์ในภารกิจของงานน ั้น ๆ และหาแนวทางในการ 

เช ื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
9.3  ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลท ี่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผน 

แม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  งานการเจ้าหน้าท ี่มีการประชาสัมพ ันธกิจ
ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างตอ่เนื่อง (เวบไซต์ อบต.สบป่อง www.soppong.go.th) 

10. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
10.1  มีการประช ุมหัวหน้างานกับผู้อำนวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค์ ตลอดจนร่วมใหข้้อเสนอแนะต่อการบริหารของหนว่ยงานเป็นประจำ 
10.2  ทุกงานมีการประชมงาน เพื่อให้บ ุคลากรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

รว่มกัน  

 

10.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
10.4 ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.5  ส่งเสรมิและสน ับสนุนการสรา้งและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพ่ือให ้บุคลากรพัฒนา

ทักษะและความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพ ันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธภาพ 
สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

11.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
11.1  มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ ิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงา นอย่าง 

ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหล ักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องก ับแผนพัฒนาบุคลากร 
11.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
11.3 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านทักษะว ิชาการการรอบรู้และนำผลมาเป็น 

แนวในการปรับปรุงการ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธภาพอย่างต่อเน ื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าท่ีจัดทำ 
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และรายงานสรุปผลประจำเป็น
รายไตรมาส และเป็นรายปี 

12. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐาน ทาง 

คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงได้ประมวล 
ขึ้นจากขอเสนอแนะของผู้บริหารทอ้งถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยมี 



วัตถุประสงคเ์พ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนทอ้งถิ่นและลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ได้แก่ 

1.   พึงดำรงตนให้ต ั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ 
รับผิดชอบ 

2.   พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชน

เป็นหลัก   
4.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 


