ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
.................................................
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุก
ด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมการดาเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุ คคลเป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนา
ไม่ได้ และถือเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธ์กิจให้ประสบความสาเร็จ และถือเป็นปัจจัย
สาคัญที่จะทาให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลมีการทางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาทราย ด้งรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย

นโยบายและกลยุทธ์
ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)

องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดาเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่งที่
จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสาเร็จ และ
ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ จะทาให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
ได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทรายขึ้น โดยได้ดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานความสาเร็จ 5 ด้าน ที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
เพื่อให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลนาทราย มีแผนกลยุทธ์การบริห ารงานทรัพยากรบุคคลที่
สามารถตอบสนองทิ ศ ทางการบริ ห ารงานของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีส่ วนร่วมในการกาหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย จะนาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การจั ดทา เพื่อเป้ าหมายส าคัญในการผลั กดัน พัฒ นาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นองค์การบริหารส่ ว นตาบลที่มี
สมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตาบลอย่างยั่งยืน

คณะทางานการจัดการความรู้ในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
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นโยบายและกลยุทธ์
ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)
บทที่ 1 บทนา

1. หลักการและเหตุผล
บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทางานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร ดังนั้นองค์กรจาเป็นต้องจัดทาแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในต าแหน่ ง นั้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
จากหลั กการและเหตุผ ลดังกล่ าว องค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาทราย จึงได้จัดทานโยบาย
กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ.2562 ขึ้นเพื่อเป็นการกาหนดให้พนักงาน
ส่วนตาบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561–2563)
และแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561–2563) ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2.2เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
2.3เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.4เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลนา
ทราย
2.5เพื่อดารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป
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3. เป้าหมายการ
3.1ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทรายในระยะสั้น
ของผู้บริหาร
(1) พนักงานในองค์กรสามารถนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วง
(2) การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม
(3) พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของพนักงานส่วนตาบล
(1) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ
(2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ
(3) องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย
1หลักสูตร/โครงการ
ของประชาชน
(1) พนักงานในองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย สามารถให้บริการประชาชนอย่าง
รวดเร็ว
(2) พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถทางาน
ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ
3.2ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทรายในระยะยาว
ของผู้บริหาร
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลนาทรายมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหาร
จัดการ
ของพนักงานส่วนตาบล
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย เป็นองค์กรที่น่าอยู่
(2) องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
ของประชาชน
(1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน
(2) องค์กรสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง
(3) องค์กรสามารถทางานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
(4) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถทาให้ประชาชนพึง
พอใจในการให้บริการ
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
วิสัยทัศน์ (ViSion) การบริหารงานบุคคล
“บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีความรู้
ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสายงานของแต่ละคน ที่เห็นว่าเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. การประชุมพนักงานส่วนตาบล,พนักงานจ้าง
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิทธิภาพของงาน
4. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์
1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
2. จัดการประชุมพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้เกิดความ
รักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน
3. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
5. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามตาแหน่งและหน้าที่
2. พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต. ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
3. พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง เกิดความคุ้นเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน
4. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
5. มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง
6. การทางานที่รวดเร็วขึ้นทันต่อเวลา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
จุดแข็ง
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน ต่อ
เหตุการณ์
๒. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๔. มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๕. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
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จุดอ่อน
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน
๕. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
โอกาส
1.ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทเพิ่มขึ้น
๑.
๒.
๓.
๔.

อุปสรรค
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
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บทที่ 3
นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสาคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินการของ
องค์กร จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สาหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทา
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกาลังใจที่ดีเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ
ดังนี้
1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง
และการบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทนและ
มีการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
2.จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน
3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4.จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5.จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
1.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต.
2.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามตาแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ตาแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.นาทราย
5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
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3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
4.นโยบายด้านสวัสดิการ
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร
4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
4. ผู้อานวยการกองคลัง
5. ผู้อานวยการกองช่าง
6. หัวหน้าสานักปลัด
7. นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.นโยบายด้านการบริหาร
1.กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น
2.มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางที่วางไว้
3.มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
4.มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5.มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจาเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีโครงสร้างส่วนราชการภายใน
อบต.นาทราย ดังนี้
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โครงสร้างโครงสร้างที่ต้องกาหนดส่วนราชการที่มีอยู่ได้แก่ สานักงานปลัด,กองคลัง, กองช่าง
ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.5 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1.6 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.5 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1.6 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค

หมายเหตุ
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6.นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
1.บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
2.พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
3.พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกาลังคน โดยให้มีอัตรากาลังในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ส่วนราชการ
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
กาลัง
3 ปี ข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563
1
1
1
1

เพิ่ม / ลด
2561
-

หมาย
เหตุ

2562 2563
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2
1
1
1
1
3

2
1
1
1
1
3

2
1
1
1
1
3

2
1
1
1
1
3

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ)

1

1

1

1

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
คนงานประจารถขยะ(ทักษะ)

1
3

1
3

1
3

1
3

-

-

-

สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
นักวิชาการศึกษา (ชก.)
ครู คศ.1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร(คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยบุคลากร(คุณวุฒิ)

ว่าง

ส่วนราชการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
ยาม
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานประจารถขยะ
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)
นักวิชาการคลัง (ชก.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได (ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.)
พนักงานตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(คุณวุฒิ)
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น
นายช่างโยธา (ชง.)
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา(คุณวุฒิ)
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา
รวม

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
กาลัง
3 ปี ข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563
1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1

1

1

1

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

1

1

41

41

เพิ่ม / ลด
2561
-

หมาย
เหตุ

2562 2563
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2

-

-

-

1

1

-

-

-

41

41

-

-

-

-

-
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7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
1.สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้
2.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด
3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ
ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.จัดทา “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ
1). การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไร
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจาเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร
2). การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษา
ความรู้เก่ากาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3). การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4). การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5). การเข้าถึงความรู้เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น
6). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทาได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดทาเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทาเป็นระบบทีมข้ามสาย
งานกิจ กรรมกลุ่ ม คุณภาพและนวัต กรรมชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ระบบพี่เลี้ ยงการสั บเปลี่ ยนงานการยื มตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น
7). การเรียนรู้ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้การนาความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้
1). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล, กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
2). การสื่อสาร - เช่นกิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
3). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้ , ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถาน
ที่ตั้งฯลฯ), ลักษณะการทางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
4). การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
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5). การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการนาผลของ
การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้น , มีการนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรใน
ทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้น ตอนไหนได้แก่วัด
ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)
6). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา
การจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคาตอบว่าหัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้
โดยอาจกล่าวเป็นลาดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ
McGregor ได้โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (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) :ความสาเร็จของการถ่ายทอดความรู้
ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน
3. The great end of knowledge is not knowledge but action :จุดหมายปลายทาง
สาคัญของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การนาไปปฏิบัติ
4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge
productive :นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งทาให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
8.นโยบายด้านภาระงาน
1.มีการกาหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน
2.มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน
3.บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทาความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่าเสมอโดยทุกงาน
จะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง
ภาระงานประจาทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทาคาสั่งการแบ่งงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุก
รอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
9.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
1.ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
2.ให้ทุกงานจัดทาฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางใน
การเชื่องโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
3.ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยให้ป ฏิบัติตามแผน
แม่ บ ทสารสนเทศขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาทราย งานการเจ้ าหน้ า ที่ต้ อ งมี การประชาสั ม พั นธ์ ผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
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10.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร
1.มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อานวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจา
2.ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
3.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4.ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางาน เพื่อให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ สูงสุด
และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
11.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
2.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนาผลมา
เป็ น แนวในการปรับ ปรุงการพัฒนาบุ คลากรให้มีประสิ ทธิภ าพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ งานการเจ้าหน้าที่ จัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
12.นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
1.มีการจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
2.มี ก ารจั ด ท าสรุ ป รายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายไ ด้
ประจาเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน
3.มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้
4.มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้กอง
คลัง ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
เป็นประจาทุกเดือน
13.นโยบายด้นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
2.จั ด ท าแผน/กิ จ กรรม/โครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส อดคล้ อ งกั บ แผนงานด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
3.ดาเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
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14.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
อนุ ส นธิ จ ากคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.ถ.) ได้ ก าหนด
มาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถาน ซึ่ง
ได้ประมวล ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้อ งถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ได้แก่
1.พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3.พึ ง ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ ว มี อั ธ ยาศั ย ไมตรี โ ดยยึ ด ประโยชน์ ข อง
ประชาชนเป็นหลัก
4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บทที่ 4
การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง ระยะ
3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
**************************************
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ได้กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์
ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์
ความรู้ ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
เป็นประธาน
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน
เป็นกรรมการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทรายเป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทรายรับทราบเพื่อพิจารณา
****************************************

ภาคผนวก

บันทึกการประชุม
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
วันที่ 2 ตุลาคม 2560
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
---------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นโยบายกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
3.ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
ระยะเวลา 3 ปี 2561 – 2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นโยบายกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

บันทึกการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
วันที่ 2 ตุลาคม 2560
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
นายเอกรินทร์ อินทสาร
นางกชพร แก้วขวัญ
นางนิศากร สุขบาเพ็ญ
นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง
นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
นางกนกธร จันทร์กุล

ผู้ไม่เข้าประชุม
- ไม่มี -

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ลายมือชื่อ
สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
เอกรินทร์ อินทสาร
กชพร แก้วขวัญ
นิศากร สุขบาเพ็ญ
วีระพัฒน์ ทับทุ่ง
อนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
กนกธร จันทร์กุล

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ นายก อบต.นาทราย กล่าวเปิดประชุม
ก็ขอสวัสดีคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563 เมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
ตามที่คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
2561 -2563 ได้ดาเนินการจัดทาแผนเสร็จเรียบร้อยและส่ง ก.อบต.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563)จึง
เรียนแจ้งคณะกรรมการทุกคนรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-รับรองระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นโยบายและกลยุทธ์
1.ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
3.ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์

นายเอกรินทร์ อินทสาร

บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุก
องค์กร ถ้าขาดการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การ
ทางานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อองค์กร ดังนั้นองค์กร
จาเป็นต้องจัดทาแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญ
และกาลังใจในการทางาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย จึงได้จัดทา
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ.
2562 ขึ้นเพื่อเป็นการกาหนดให้พนักงานส่วนตาบลทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาทุกตาแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561–
2563)และแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561–2563) ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้
หลัก SWOT ดังนี้
จุดแข็ง
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็วทัน ต่อเหตุการณ์
๒. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๔. มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๕. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
จุดอ่อน
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค ส่วนราชการยังขาด
ความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
๓. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ
ค่อนข้างน้อย
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ และขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน
๕. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
โอกาส
1.ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของ
ประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทเพิ่มขึ้น
อุปสรรค
๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ทาให้มีเวลา
ให้ชุมชนจากัด
นางกชพร แก้วขวัญ

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย

กาหนดนโยบายการบริ ห ารทรั พยากรบุค คลขึ้น ส าหรับ ใช้ เป็น กรอบและ
แนวทางในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของ
การใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้ การบริห ารทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกาลังใจที่ ดี
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัด
กรอบอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร
และเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ที่องค์กรคาดหวัง

กลยุทธ์
1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
2.จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตาแหน่ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร
ผลตอบแทน
3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4.จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ
หลัก
5.จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่ง
ขององค์กร
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดย
การเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทางานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
1.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต.
2.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามตาแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ
แผนการสืบทอดตาแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
อบต.นาทราย
5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถ
นาไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงาน
ด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของ
บุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต

4.นโยบายด้านสวัสดิการ
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุก
และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ
ความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็น
และเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร
4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5.นโยบายด้านการบริหาร
1.กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับ
ต้น
2.มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน และทิศทางที่วางไว้
3.มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
กาหนดไว้
4.มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5.มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจาเดือนและคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง
6.นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
1.บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
2.พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
3.พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกาลังคน
7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
1.สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่า
ของการจัดการความรู้
2.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและ
ถ่ายทอด
3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.จัดทา “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)”

นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็น
กระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะ
เกิดขึ้นภายในองค์กรมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ
1). การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์
เป้าหมายคืออะไรและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจาเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามี
ความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร
2). การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จาก
ภายนอกรักษาความรู้เก่ากาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3). การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4). การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐานใช้ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5). การเข้าถึงความรู้เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ ที่ต้องการได้ง่าย
และสะดวกเช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เป็นต้น
6). การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทาได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit
Knowledge อาจจัดทาเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณี
เป็น Tacit Knowledge จัดทาเป็นระบบทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
และนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัว
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น
7). การเรียนรู้ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการ
เรี ย นรู้ จ ากสร้ า งองค์ ค วามรู้ ก ารน าความรู้ ใ นไปใช้ เ กิ ด การเรี ย น รู้ แ ละ
ประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management
Process)
เป็ น กรอบความคิด แบบหนึ่ ง เพื่ อให้ อ งค์ก รที่ ต้อ งการจั ด การความรู้ภ ายใน
องค์กรได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการ
ความรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้
1). การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล, กาหนดปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จชัดเจน
2). การสื่อสาร - เช่นกิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา,
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
3). กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ
ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้งฯลฯ), ลักษณะ
การทางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
4). การเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการ
ของการจัดการความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย,
วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
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5). การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ,
มีการนาผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการให้ดีขึ้น , มี
การนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์
ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ได้แก่วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (Out come)
6). การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับโดยข้อควร
พิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะ
ยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ , ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละ
ช่วงเวลา
การจัดการความรู้
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคาตอบว่าหัวใจของ
KM อยู่ที่ไหนได้โดยอาจกล่าวเป็นลาดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลาดับขั้น
ของความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ McGregor ได้โดยเริ่มจากข้อ
สมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (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) :ความสาเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือ
เอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน
3. The great end of knowledge is not knowledge but action :
จุดหมายปลายทางสาคัญของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การนาไปปฏิบัติ
4. Now the definition of a manager is somebody who makes
knowledge productive :นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งทาให้ความรู้ผลิต
ดอกออกผล
8.นโยบายด้านภาระงาน
1.มีการกาหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน
2.มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน
3.บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นา ศึ ก ษา ท าความเข้ า ใจถึ ง ภาระงานร่ ว มกั น อย่ า ง
สม่าเสมอโดยทุกงานจะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงาน
ผลการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง ภาระงานประจาทุก
เดือน โดยให้ งานการเจ้าหน้าที่ จัดทาคาสั่ งการแบ่งงานและกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย แยก
เป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน
หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
9.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
1.ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
2.ให้ทุกงานจัดทาฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ
และหาแนวทางในการเชื่องโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
3.ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยให้
ปฏิบัติตามแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย งาน
การเจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง

10.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร
1.มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อานวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม
และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของ
หน่วยงานเป็นประจา
2.ทุ ก งานมี ก ารประชุ ม งาน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ร่วมกัน
3.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4.ส่ ง เสริ ม มาตรการการมี ส่ ว นร่ ว มในการใช้ ท รั พ ยาก รร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางาน
เพื่อให้บุคลากรพัฒนา ทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง
11.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
2.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3.มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการ
รอบรู้ แ ละน าผลมาเป็ น แนวในการปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
12.นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
1.มีการจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปี
2.มีการจัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ประจาเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน
3.มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบ
การบริหารและจัดการตามระบบบัญชีมาใช้
4.มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส โดยให้กองคลัง ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานแล้ว
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจาทุกเดือน
13.นโยบายด้นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2.จัดทาแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้ องกับแผนงานด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.ดาเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิล ปวั ฒ นธรรมที่ นาไปสู่ ก ารสร้า งสรรค์ รวมทั้ง การอนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
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14.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
ได้กาหนดมาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และ
ลู ก จ้ า งประจ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถาน ซึ่ ง ได้ ป ระมวล ขึ้ น จาก
ข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร จากองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น โดยมี วัต ถุประสงค์เ พื่อใช้เป็น หลั กการและแนวทาง
ปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ได้แก่
1.พึงดารงตนให้ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุจริต
เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3.พึงให้ บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธ ยาศัยไมตรีโ ดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง ระยะ 3
ปี (พ.ศ.2561-2563) ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
เป็นประธาน
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน
เป็นกรรมการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทรายเป็นประจาทุกปี
พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทรายรับทราบเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
3. ด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
เรื่องอื่น
-ไม่ม-ี
ผมขอปิดการประชุม
กนกธร จันทร์กุล
เลขานุการ
(นางกนกธร จันทร์กุล)
นักทรัพยากรบุคคล
สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย

