นโยบาย กลยุทธการบริหารและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป
อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร
ประจําป พ.ศ.2563

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจสงเสริมทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งในทุก ดาน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง ซึ่งเปนภารกิจที่มี
ความหลากหลายและครอบคลุมการ ดําเนินการในหลายดาน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนอีก
ดานหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไมได และถือเปนกลไก สําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบ
ความสําเร็จ และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหภารกิจขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ตามวัตถุประสงคที่วางไว เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบ และตอเนื่อง องคการบริหาร
สวนตําบลเจริญศิลป ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน ตําบลเจริญศิลป
ขึ้น โดยไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป มีแผนกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่
สามารถ ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการ จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดมีสวนรวมใน การกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบล เจริญศิลปจะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ไดรับการจัดทําเพื่อเปาหมายสําคัญในการผลักดันพัฒนาทรัพยากร บุคคลเพื่อเปนองคการบริหารสวน
ตําบลที่มีสมรรถนะสูงในการสงเสริมทองถิ่นใหเปนกลไกในการพัฒนาตําบลอยางยั่งยืน
คณะทํางานการจัดการความรูในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป
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บทที่1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
บุคคลเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานของทุกองคกร ถาขาด
การบริหาร ทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิผล ลาชา และเกิดความ
เสียหายตอองคกร ดังนั้น องคกรจําเปนตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณภาพ และจริยธรรม อันจะทําใหปฎิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน การทํางาน
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป จึงไดจัดทํานโยบายกล
ยุทธการ บริหารและทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อเปนการกําหนดใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนไดรับการพัฒนาทุก ตําแหนง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร และเพื่อพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดีและวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะ งาน
ที่รับผิดชอบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น
2.3 เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล เจริญ
ศิลป
2.5 เพื่อดํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตอไป
3. เปาหมาย
3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปในระยะสั้น ผูบริหาร
(1) พนักงานในองคกรสามารถนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง
(2) การบริหารขององคกรเปนไปอยางโปรงใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม
(3) พนักงานมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
พนักงานสวนตําบล
(1) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูบริหารทุกคนใหไดรับการพัฒนาในแตละ ป
อยางนอย 1 หลักสูตร / โครงการ
(2) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติทุกคนใหไดรบั การพัฒนาในแตละป
อยางละ 1 หลักสูตร / โครงการ
(3) องคกรใหการสนับสนุนพนักงานจาง ใหไดรับการพัฒนาในแตละป อยางนอย 1 หลักสูตร / โครงการ
ประชาชน
(1) พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป สามารถใหบริการประชาชนอยางรวดเร็ว
(2) พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ตอนรับประชาชนเปนอยางดีสามารถทํางานประชาชนพึง
พอใจในการใหบริการ
3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ในระยะยาว
พนักงานสวนตําบล
(1) องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

(2) องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป สามารถปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ
ประชาชน
(1) องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสในการบริหารงาน
(2) องคกรสามารถเปนที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ไดอยางดียิ่ง
(3) องคกรสามารถทํางานตอบสนองความตองการของประชาชนได
(4) พนักงานในองคกรสามารถสรางสัมพันธอันดีกับประชาชนและสามารถทําใหประชาชนพึงพอใจในการ
บริการ
การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป
วิสัยทัศน (Vision) การบริหารงานบุคคล
“องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป มีบุคลากรมีความกาวหนามั่นคงในอาชีพ หนาที่การ
งาน มีความรู ความสามารถ มีความชํานาญการในหนาที่ความรับผิดชอบ และมีเต็มใจใหบริการประชาชน
สรางความสัมพันธอันดีตอการ ปฏิบัติงาน”
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามสายงานของแตละคน ที่เห็นวาเหมาะสม และ
เปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง
2. การประชุมพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานใหทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงาน
4. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น
ยุทธศาสตร
1. จัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามสายงาน และงานที่ปฏิบัติและไดรบั มอบหมาย
2. จัดการประชุมพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ สราง
ความคุนเคย ใหเกิดความรักความสามัคคีรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน
3. ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
5. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
เปาหมายและตัวชี้วัด
1. เจาหนาที่แตละตําแหนงไดรบั การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามตําแหนงและหนาที่
2. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เกิดความคุนเคย มีความรักความ สามัคคี
กันในการปฏิบัติงาน
3. ไดรับขอมูลขาวสารใหม ๆ ทันสมัย ทันตอเหตุการณในปจจุบัน
4. มีคอมพิวเตอร และระบบการทํางาน ที่ทันสมัย เพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. การทํางานที่รวดเร็วขึ้นทันตอเวลา
SWOT
องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการ พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังนี้

จุดแข็ง
1. ผูบริหารมีความเปนกันเองกับเจาหนาที่
2. ผูบริหารใหการสนับสนุนดานงบประมาณเปนอยางดี
3. มีเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
4. มีสภาพแวดลอมที่ดีสถานที่ทํางานเปนสัดสวน
5. อาคาร สถานที่ สิ่งกอสราง ตั้งอยูในเขตชุมชน เขาถึงไดสะดวก
6. มีหองประชุม อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนตอการสงเสริมการเรียนรู
จุดออน
1. ขาดการประเมินผลติดตามงานที่ครอบคลุม
2. อัตรากําลังในบางงานอยางไมเพียงพอ โดยเฉพาะดานการใชแรงงาน ดานเอกสาร หรือตําแหนงที่ สําคัญ ๆ
3. ขาดการวิเคราะหขอมูลที่ครบถวน ขาดการนําขอมูลไปใชประโยชนอยางแทจริง
4. มีภารกิจเปนจํานวนมาก ทําใหบุคลากรหนึ่งคนตองดูแลรับผิดชอบหลายงาน
5. เจาหนาที่ขาดความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานที่รับการถายโอนมา
โอกาส
1. ผูนําชุมชน อสม. มีความเขมแข็งและใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป
2. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป
3. กลุมผูสูงอายุมีความเขมแข็งรวมกิจกรรมและการดูแลสุขภาพ
4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุมองคกรตาง ๆ ในพื้นที่ตําบลเจริญศิลป
อุปสรรค
1. ประชาชนมีความคาดหวังสูงตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
2. ประชาชนไมเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ตองการใหทํางาน ที่
กฏหมายไมกําหนดเปนหนาที่
3. การเปลี่ยนแปลงแผน/นโยบายนอย ไมตอเนื่อง
4. หนวยงานราชการตาง ๆ ในพื่นที่ไมเขาใจภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วามีกฎหมายกําหนดไว
5. การดําเนินการทาวกฎหมายกับประขาชนที่ทําผิดหรือไมปฏิบัติตามกฏหมายทําไดยากเพราะผูบริหาร เปน
ประชาชนในพื้นที่และไดรับการเลือกตั้งมากจากประชาชน ทําใหเกรงใจประชาชน

บทที่ 3
นโยบายและกลยุทธการบริหารงานบุคคล
นโยบาย กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป
บุคลากรถือวาเปนทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญและมีคายิ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินการ
ขององคกร จึงได กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สําหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการ
จัดทําแผนการบริหารทรัพยากร บุคคล เพื่อเพิ่มความคุมคาของการใชทรัพยากรมนุษย ใหการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบ ไดและใหการปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกําลังใจ
ที่ดีเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น องคการ บริหารสวนตําบลเจริญศิลป จึงมี
นโยบายและกลยุทธดานตาง ๆ ดังนี้
1. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง
เปาประสงค วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลังและการบริหาร
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
ทุกหนวยงาน ในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการ
กําหนดสมรรถนะและลักษณะที่ พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง
กลยุทธ
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงการสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ
กิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป
2. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งดานการสรรหา การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหาร ผลตอบแทน
3. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ
4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร
2. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร
เพื่อใหการ ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
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 เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถ นําไปวิเคราะหเพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานดวยบุคลากรได
อยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร
3. เสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใช
งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
4. นโยบายดานสวัสดิการ
เปาประสงคเสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี 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. ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย
5. นโยบายดานการบริหาร
1. กระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน
2. มีการกําหนดแผนกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว
4. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมัน รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความคุมคา และ
เกิดประโยชนสูงสุด
5. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจําเดือน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพอ รับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
6. นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง
1. บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนตามพันธกิจ
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลังคน
3. พัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกําลังคน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกําลังคน
7. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู
1. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู
2. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอื้อตอการแบงปนและถายทอด

3. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ขององคกร
และ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดทํา “ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ กระบวนการ
จัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาการของ
ความรูหรือการจัดการความรูที่เกิดขึ้นภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1) การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศนพันธกิจยุทธศาสตรเปาหมายคืออะไรและเพื่อให
บรรลุเปาหมายเราจําเปนตองใชอะไรขณะนี้เรามีความรูอะไรบางอยูในรูปแบบใดอยูที่ใคร
2) การสรางและแสวงหาความรูเชนการสรางความรูใหมแสวงหาความรูจักภายนอกรักษาความรูเกา กําจัด
ความรูที่ใชไมไดแลว
3) การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเก็บความรู อยาง
เปนระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรูเชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุง
เนื้อหาใหสมบูรณ
5) การเขาถึงความรูเปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทําไดหลายวิธีการโดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทําเปน
เอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน
กิจกรรมกลุม คุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัวเวที
แลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7) การเรียนรูควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองคความรู การ นํา
ความรูไปใชทําใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกรไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอม
ภายใน องคกรที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร (ที่ทุก คน
มองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร ,ทีม/หนวยงานที่รับผิดชอบ,มีระบบการติดตามและประเมินผล,
กําหนดปจจัยแหง ความสําเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา,ประโยชนที่เกิดขึ้นกับทุกคน,แตละคน จะ
มีสวนรวมไดอยางไร
3) กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหาเขาถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วขึ้นโดย
การเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู,ลักษณะขององคกร (ขนาด,สถานที่ตั้งฯลฯ),
ลักษณะการทํางาน ,วัฒนธรรมองคกร.ทรัพยากร
4) การเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดความรูโดยการ เรียนรู
ตองพิจารณาถึงเนื้อหา,กลุมเปาหมาย,วิธีการ,การประเมินผลและปรับปรุง
5) การวัดผล เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม,มีการนําผลของการวัดมาใชใน
การปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น , มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให
เปนประโยชน ของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ไดแกวัดระบบ
(System) , วัดที่ผลลัพธ (Output) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out Come)

6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวนรวม
ของบุคลากรในทกระดับโดยขอควรพิจารณาไดแกคนหาความตองการของบุคลากร,แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว,บูรณาการกับระบบที่มีอยู , ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา
การจัดการความรู
มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคําตอบวาหัวใจของ KM อยูที่ไหน
ไดโดยอาจ กลาวเปนลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of needs)
ของ McGregor ไดโดยเริ่ม 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
มิใชที่ตัวความรูแตอยูที่การนําไปปฏิบัติ
4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : นิยาม
ใหมของผูจัดการคือผูซ่งึ ทําใหความรูผลิตดอกออกผล
8. นโยบายดานภาระงาน
1. มีการกําหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน
2. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ําเสมอโดยทุกงานจะตองมีการ
ประชุมบุคลากรภายในเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระงาน
ประจําทุก เดือน โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทําคําสั่งการแบงงานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการ ในองคการ บริหารสวนตําบลเจริญศิลป แยกเปนสวนราชการ และใหมีการทบทวนการปฏิบัติหนาที่
ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระ งานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
9. นโยบายดานระบบสารสนเทศ
1. ใหทุกงานในทุกกองใชขอมูลเพื่อวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน
2. ใหทุกงานจัดทําฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ เชื่อมโยง
ขอมูลเพื่อใชรวมกัน
3. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ โดยใหปฎิบัติตามแผนแมบท
สารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป งานการเจาหนาที่ตองมีการประชาสัมพันธผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางตอเนื่อง
10. นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร
1. มีการประชุมหัวหนางานกับผูอํานวยการกองเพื่อเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหา อุปสรรค
ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมกัน
3. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม
4. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทํางาน เพื่อใหบุคลากรพัฒนา ทักษะ และ
ความชํานาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ศักยภาพใน การพัฒนาตนเอง
11. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ดวย
การสงบุคลกรเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร
2. สนับสนุนใหบุคลากรไดรบั การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนําผลมาเปนแนวใน
การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
12. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
1. มีการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน และมีเงินรายได ใหเปนไปตาม วัตถุประสงค
และสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
2. มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน และเงินรายได ประจําเดือนเวียน ให
บุคลากร และประชาชนทั่วไปไดทราบทุกเดือน
3. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินงานเปนระบบการบริหารและจัดการตาม
ระบบบัญชีมาใช
4. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยใหกองคลัง
ดําเนินการจัดการทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานแลว ประชาสัมพันธใหทุกกองและประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบเปนประจํา ทุกเดือน
13. นโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป
โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ไดออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง
มาตรฐานกลาง ทางจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 11
มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อให ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยึดถือเปน
หลักการแนวทางปฏิบัติ และเปนเครื่องกํากับ ความประพฤติของตน
อาศัยอํานาจตามมาตรา 25 วรรคเจ็ด และ (12) ประกอบมาตรา 13 (4) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบงาน บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 และมติคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนครในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมือวันที่ 21 กันยายน 2558 เห็นชอบในการกําหนด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานขาง เพื่อยึดถือเปนหลัก และเปนเครื่อง กํากับความประพฤติ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของคามาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย

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

บทที่ 4 การติดตามนโยบาย กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กล
ยุทธ การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป เปนประธานกรรมการ
2. หัวหนาสวนราชการทุกคน เปนกรรมการ โดยใหมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และบุคลากรขององคการ บริหารสวนตําบลเจริญศิลป เปนประจําทุกป พรอมทั้งสรุป
รายงานผลและขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลเสนอนายก องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป
รับทราบเพื่อพิจารณา
……………………………………………………..

