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---------------------------------------------------- 
 
เทศบาลตําบลนาหนาด   ไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ซึ่งเปนไปตามกฎ  

ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก การวางแผนกําลังคน การสรรหา จัดคนใหเหมาะกับงาน   เพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขบองหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร   (การสรางเสนทางกาวหนาในอาชีพ)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย 
ของบุคลากรในองคกร โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

๑. ดานการสรรหา  
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจ 

ขององคกรโดยดําเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากําลงั เพื่อกําหนดปรับปรงุตําแหนงรองรับภารกิจของหนวยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน  

๑.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรกาขาราชการ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน 
อัตรากําลังที่ลาออก หรือโอน  (ยาย) ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจางประเภทภารกิจ   ตําแหนงผูชวยนายชาง
เขียนแบบ    สังกัดกองชางเทศบาลตําบลนาหนาด   ดําเนินการประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลในตําแหนงวางตาม
แผนอัตรากําลัง ๓ ป และดําเนินการขอให กสถ.ดําเนินการสอบตําแหนงสายงานผูบริหาร หน.ฝายบริหารงานคลัง  

๑.๓ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับหรือวิทยฐานะ ดําเนินการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อ 
เลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  
 

๒. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และดําเนินการตามแผนฯ ใหสอดคลองตามความจําเปน มี 

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ.๒๕๖4-2566 โดยพิจารณา เขารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรูตามสายงานตําแหนงใหเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลกร  

๒.๒ กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง มีการ 
วางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรมตามสายงานความกาวหนาในแผนพัฒนาบุคลากร  

๒.๓ ดําเนินการประเมินขางราชการสวนทองถ่ินตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงในความรู  
ทักษะและสมรรถนะ หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงเพื่อพิจารณาจัดสง
บุคลากรเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตามสายงาน  

๒.๔ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ 
บริหารทรพัยากรบคุคล ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน บําเหน็จความชอบ 
พนอมทั้งติดตามและนําผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดใหมีข้ันพื้นฐานของพนักงาน  

๒.๕ การจัดการประชุมประจําเดือนเพื่อนสรุปงานและถายทอดองคความรูดานการปฏิบัติงาน 
ภายในองคกร ประชุมหัวหนางานเพื่อรายงานผลการติดตาม และรวมแกไขปญหาอุปสรรค ตลอดจนรวมให
ขอเสนอแนะตอการบริหารงานขององคกร และในการดําเนินงานในแตละครั้งจะตองจัดใหมีการประชุมเพื่อให
บุคลากรมาสวนรวมในการพัฒนาและปรุบปรุงการปฏิบัติงานรวมกัน  

๒.๖ การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา 
บุคลากร  
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๓. ดานการสรางขวัญและกําลังใจ  
๓.๑ ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวเสนทางความกาวหนาในสานงานตําแหนงใหบุคลากรทราบ มี 

การประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาในสายงานตําแหนงใหบุคลากรทราบ พรอมทั้งคําปรึกษา คําแนะนํา  
๓.๒ ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุงขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติให 

ถูกตอง ครบถวนและเปนปจจบุัน ดําเนินการปรับปรุงระบบตามใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนดไว  

๓.๓ จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได  
มีการถายทอดตัวช้ีวัด โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแลกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดใหมี
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติงานอยางเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  

๓.๔ จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปนธรรม และ 
เสมอภาคสามารถตรวจสอบได โดยพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาเงินเงินเดือนพนักงานครู 
และพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางคามภารกิจ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ  

 
๔. ดานการบํารุงศีลปวัฒนธรรม  
งานประเพณีบุญมหาชาติ  และประเพณีแขงเรือกีบดําเนินการใหผูบริหารและบุคลากรไดตระหนัก 

ถึงการทํานุบํารุงศีลปวัฒนธรรมที่นําไปสูการสรางสรรค รวมทั้งการอนุรักษฟนฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยูคู
ตําบลสืบไป  
 

๕. ดานคุณธรรม จริยธรรมและวินัยขาราชการ  
๕.๑ แจงใหบุคลากรในสังกัดราบถึงประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับของ 

องคกร ประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกทานรับทราบประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินและขอบังคับขององคกร  
๕.๒ ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการกับ  

ติดตาม ดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตามหลักเกณฑแนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ดําเนินการแบงงาน
และมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางตามคําสั่งเทศบาลตําบล 
นาหนาดที่ ๖๑๖/๒๕๖3  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในเทศบาลตําบล
นาหนาด  

๕.๓ สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและ 
ปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีการดําเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน  

๕.๔ ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราขการที่ กสถ.กําหนดไว โดยดํารงตน 
ต้ังมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัตินาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต สียสละและมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย 
โปรงใส พรอมตรวจสอบได ใหบริหารประชาชนดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก ปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา และพึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ 
และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ  
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๖. ดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 
๖.๑ สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการ 

ความรู  
๖.๒ สงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอื้อตอการแบงปนและถายทอด  
๖.๓ สงเสริมใหมกีารพฒันาระบบจัดการความรูเพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ของ 

องคกร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๖.๔ จัดทําแผนการจัดการความรู โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี  

 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการที่จะชวย 

ใหเกิดการพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดข้ึนภายในองคกร มีทั้งหมด ๗ ข้ันตอน คือ  
๑) การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร 

และเพื่อใหบรรลุเปาหมายเราจําเปนตองใชอะไร ขณะน้ีเรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบใด อยูที่ใคร  
๒) การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษา 

ความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว  
๓) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ 

ความรูอยางเปนระบบในอนาคต  
๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษา 

เดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ  
๕) การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายข้ึน  
๖) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธี อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรูเทคโนโลยี 

สารสนเทศ หรือจัดทําเปนระบบ ชุมชนการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง เวทีการแลกเปลี่ยนความรู เปนตน  
๗) การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการสราง 

องคความรู การนําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนอยางตอเน่ือง  
 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)  

เปนกรอบความคิดแบบหน่ึง เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายใน
องคกร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรูประกอบดวย ๖ องคประกอบดังน้ี  

๑) การเตรียมการและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก 
ผูบริหาร โครงสรางพื้นฐานขององคกร ทีมงานทีรับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัยแหง
ความสําเร็จชัดเจน  

๒) การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหคนคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา ประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับทุก 
คน แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร  

๓) กระบวนการและเครื่องมือ ชวยให การคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรู สะดวก 
รวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร ลักษณะการทํางาน 
วัฒนธรรมองคกร  

๔) การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู 
โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เน้ือหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง  
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๕) การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม มีการนําผลของการวัด 
มาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให
เปนประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ข้ันตอนใด  
 

๖) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ 
มีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา  
 

๗. ดานภาระงาน  
๗.๑ มีการจัดทําคามือการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  
๗.๒ บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ําเสมอโดยทุกงาน 

จะตอง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาและอุปสรรค การ
ปรับปรุงภาระงานประจําทุกเดือน โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทําคําสั่งการแบงงานและกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของสวนราชการ  
 

๘. ดานระบบสารสนเทศ  
๘.๑ ทุกงานจัดทําฐานขอมูลดวยระบบคอมพวิเตอรใสนภารกิจของงานน้ัน ๆ  และหาแนวทางใน 

การเช่ือมโยงขอมูลเพื่อใชขอมูลรวมกัน  
๘.๒ ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ โดยใหปฏิบัติตาม 

แผนแมบทสารสนเทศขององคกร  
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


