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  การจัดท านโยบาย  กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระขึ้นนั้น  เพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง   โดยสอดคล้องกับแผนการจัดการองค์ความรู้ ในองค์กร (KM)               
แผนอัตราก าลัง    3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  และแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563   

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร  ถ้าขาด
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล  ล่าช้า  และเกิดความ
เสียหายต่อองค์กร  

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  จ าเป็นต้องจัดท านโยบาย  กลยุทธ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท า
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบาย  กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเน้นให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  จะน านโยบาย  กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ได้รับการจัดท า  เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการผลักดัน  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น  ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน”  
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ 

1.1  วิสัยทัศน์ 
               “ประชาชนคุณภาพชีวิตดีมีความสุข  ชุมชนน่าอยู่   ส่ ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต                 
มีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

1.2  พันธกิจ 
1)  เสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
3)  คนในท้องถิ่นปลอดยาเสพติด 
4)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
5)  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานท า 
7)  คนในสังคมเป็นคนมีคุณภาพ 
8)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
9)  ชุมชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก 

 

1.3  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 14 กลยุทธ์  ดังนี้ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1: การยกระดับขีดความสามารถขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสระ  ให้มสีมรรถนะ
สงู 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์
1.  ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

1.1  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ อบต.  
อย่างเป็นระบบ 
1.3  น าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

2.  บุคลากร อบต. มีความเป็นมืออาชีพและ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ให้มีขีด
ความสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์จังหวัด  
2.2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต.  

3.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ 
ต่อการปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต. 
ส าหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต. 

บทที ่ 1 
บททัว่ไป 
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           ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 : การเพิม่ประสิทธภิาพระบบการบรหิารจดัการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ในการพัฒนาต าบล 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์
1.  อบต. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการ
ให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 

1.1  ส่งเสริมการบริหารจัดการของ อบต. ตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.  
1.2  พัฒนาศักยภาพของ อบต. ให้สามารถ
สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
1.3  ศึกษา  วิจัย และติดตามประเมินผลเพ่ือ
พัฒนา อบต. 

2.  อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพ่ึงพา
ตนเอง 

2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  บุคลากรของ อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให้
สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

           
  ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3: การสรา้งและใชภ้าคีเครือขา่ยในการพฒันาระบบการบรหิารจัดการองคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  
 
 
           

 
 

            
 
 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์
1. อบต. สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาต าบลสระ 

1.1  สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อบต. 
1.2  เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร 
อบต. และการสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย  

2.  อบต. ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน 2.1  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานที่โดด
เด่นของ อบต. 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ไดจ้ัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน  ดังกล่าว  ประกอบด้วย 
       มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
       มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  

        มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง  การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  กล่าวคือ “ก าลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการ
ก าลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว  
   3) มีนโยบาย  แผนงาน  โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด  ให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่  นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 

       มิติที่ 2 ประสิทธภิาพของกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มี
ลักษณะดังต่อไปนี้  
      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  เช่น การสรรหา
คัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การพัฒนา  การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  การโยกย้าย  และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง  เที่ยงตรง  ทันสมัย 
และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
 

 

  

บทที ่ 2 
การจดัท าแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลตามกรอบมาตรฐาน

ความส าเรจ็ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล  (HR Scorecard) 
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      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม  และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ้มค่า (Value for Money)   

    4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง  นโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
    1) มีนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อ  นโยบาย  แผนงาน  โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ  
    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า  มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่อ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่  เพียงใด 
นอกจากนี้  ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

        มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง  การที่ส่วนราชการ
จะต้อง 
    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน  หลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม  และ
หลักสิทธิมนุษยชน   
    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ  

        มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง 
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน  
และบรรยากาศการท างาน  ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  



 
     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
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      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ  กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  และให้ระหว่างข้าราชการ  และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง  และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง  5  มิติ  เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  มาตรการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลหรือไม่  มาก
น้อยเพียงใด  หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้อง
มีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว  และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จทั้ง  5  มิต ิ
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 องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แต่งตั้งคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

(Knowledge  Management : KM)  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ที่  168/2560  ลงวันที่      
28  กันยายน  2560  ซึ่งคณะท างานประกอบด้วย 
  1.  นายสังคม    สืบแสน  ต าแหน่ง  นายก อบต.สระ เป็นประธานกรรมการ 
  2.  จ.ส.อ.ธงชัย    มูลศรี  ต าแหน่ง  ปลัด อบต.สระ   เป็นกรรมการ 
  3.  นายณัฐวุฒิ    ยามเย็น ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.สระ  เป็นกรรมการ 
  4.  นายคมสัน    ยืนยัง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง      เป็นกรรมการ 
  5.  นางงามจิตต์    สมจิตต์ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  เป็นกรรมการ 
  6.  นางกิ่งกาญ    ยืนยัง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เป็นกรรมการ 

7.  นางสาววีรวรรณ    กาหลง ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล          เป็นเลขานุการ 
 

    คณะท างานมหีนา้ทีด่งันี้ 
1. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
2. จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา  ปรับปรุงแก้ไข  และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ประชุมคณะท างาน 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสระทั้งหมด  ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงได้มีการประชุม
คณะท างาน  เพ่ือทบทวนเป้าหมาย  แผนด าเนินการ การปฏิบัติตามแผน  การติดตามประเมินผลพร้อมสรุป
บทเรียนต่างๆ ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนที่ผ่านมา  เพ่ือสร้างระบบงาน  ระบบการประเมินผล  การสรรหา 
การสร้างความก้าวหน้าในการท างาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ  ความผาสุก  ความพึง
พอใจของบุคลากร  ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 

3.  คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 
โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

 

บทที ่3 
ขัน้ตอนจดัท าแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสระ 



 
3.1   การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็น

ยุทธศาสตร์  และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมิน
สถานภาพและผลการประเมิน  จุดแข็ง  จุดอ่อน  ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ผลการ 
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วิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความส าคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการ
วิเคราะห์แรงเสริม  แรงต้านของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์  ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.2  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการบรรลุ
เป้าหมาย  และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  

3.3   การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

3.4   การจัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  และจัดท าแผนงาน/โครงการ
รองรับ 

3.5  การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.   
3.6  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
               3.7  การด าเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  
 

 4.  การด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  
              4.1  คณะท างานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
กลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึง
ท าให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม  มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการน าการจัดการความรู้ (KM) 
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความส าเร็จ  จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว  คณะท างานฯ ได้น าผล
การศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนกลยุทธ์  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดม
ความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 

4.1.1  การวิเคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน  ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ในภายภาค
หน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 

ปจัจยัภายใน (Internal Environment Analysis)  ไดแ้ก ่ 
1.1  S  มาจาก  Strengths  

หมายถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็ง  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นข้อดีที่  เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  เช่น  จุดแข็งด้านก าลังคน  จุดแข็งด้านการเงิน  จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล  องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์  
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1.2  W  มาจาก  Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององคก์ร  ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น  
ปจัจยัภายนอก (External Environment Analysis)  ไดแ้ก่  

2.1  O  มาจาก  Opportunities  
หมายถึง  โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม  ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์

หรือส่งเสริมการ  ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น  เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ  และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2  T  มาจาก  Threats  
หมายถึง  อุปสรรค  เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
 
 

วเิคราะหป์จัจยัภายใน  ภายนอก (SWOT)  
ของบคุลากรในสงักดั  องค์การบรหิารสว่นต าบลสระ (ระดบัตวับุคลากร) 

 
จุดแข็ง S  
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต.  
2. มีอายุเฉลี่ย 30 –5๐ ปี เป็นวัยท างาน  
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด  
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต  
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้  
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  
 

 
จุดอ่อน W  
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ
อบต.  
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ  
3. มีภาระหนี้สิน  

โอกาส O  
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด
ความร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น  
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา  
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 
  
 

อุปสรรค T  
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่
เพียงพอ  
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน  
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ  
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ  
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วเิคราะหป์จัจยัภายใน  ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลสระ (ระดบัองค์กร) 

 
จุดแข็ง S  
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย  
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้  
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ  
ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน  
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร  
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน  
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

จุดอ่อน W  
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ  
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  
3. อาคารส านักงานคับแคบ  

โอกาส O  
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี  
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน  
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี  
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน  
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์  

อุปสรรค T  
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ 
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง  
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ให้ต้ อ ง เ พ่ิม พูนความรู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต.  
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ 
จ านวนประชากร และภารกิจ  

 
 

 
 
 
 

1.1 ด้านกระบวนงาน  
1. น าเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น  KM  การจัดเก็บข้อมูล  การฝึกอบรม

บุคลากร  หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 
2. มีประมวลค าถาม  ค าตอบ  แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา  เพราะจะท าให้องค์การ

1. เปา้หมายสูงสดุหรือผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญัที่องค์กรต้องการให้เกิดขึน้ใน 1 – 3 ปขี้างหนา้ คอือะไร 
 



 
บริหารส่วนต าบลสระ  ไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
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3. การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้ 

ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพ่ือที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 

4. การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม  
5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8. กระจายอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
10. ลดขั้นตอนการท างานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11. กระจายอ านาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากข้ึน 
12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ได้ในทุกด้าน   

ทุกกิจกรรม  
13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม  ในหลักสูตร

ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่ง 
15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง 
17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นย า  สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ   และบริหาร

ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
 

1.2 ด้านบุคลากร 
1.  พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

        เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน มีความ 
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน ราชการ
อ่ืน 
            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผิดชอบ   
            สุข =   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในส านักงาน 
 

2. บุคลากรต้องมคีวามรู้ ความช านาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการน า IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได ้

4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การก าหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ   



 
5. เพ่ิมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ 

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
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7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  
10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

1.3 ด้านทรัพยากร 
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 

ให้ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ โดยค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและท าให้การเข้าถึงสารสนเทศท าได้ง่ายและ     

เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 

1.4 ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน 
2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อย่างแท้จริง 
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลสระ จะต้องด าเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการพัฒนาต าบลสระ 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลสระ รับฟัง และน าความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการด าเนินงาน 

 

  ประชาชน 
1. ประชาชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตส านึก และการเข้าร่วมในการด าเนินงาน  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สระ ท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น 



 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สระ 
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คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง   3  ปี ซึ่งประกอบไปด้วย 
1.  นายสังคม          สืบแสน ต าแหน่ง  นายก อบต.สระ  เป็นประธาน 
2.  จ.ส.อ.ธงชัย      มูลศรี ต าแหน่ง  ปลัด อบต.สระ   เป็นกรรมการ 
3.  นายณัฐวุฒิ      ยามเย็น ต าแหน่ง  รองปลัด  อบต.สระ  เป็นกรรมการ 
4.  นายคมสัน      ยืนยัง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง      เป็นกรรมการ  
5.  นางงามจิตต์      สมจิตต์ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  เป็นกรรมการ 
6.  นายนัฐพงษ ์      รักดี     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
7.  นายพิษณุพร      ปิจจวงศ ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     เป็นกรรมการ 
8.  นางกิ่งกาญ      ยืนยัง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ       เป็นกรรมการ 
9.  นางสาวศรัญญ่า  ศรีวิราช ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   เป็นกรรมการ 
10.  นางสาววีรวรรณ    กาหลง ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 

ได้มอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี       
(พ.ศ. 2561-2563)  ตามมติที่ประชุม  ครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2560  ดังนี้ 
4.๑ นโยบายด้านการบริหาร 
๑) กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
๒) มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 
๓) มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
๔) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
๕) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง   
4.๒ นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
๑) บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ 
๒) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
๓) พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 
4.๓ นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
๑) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 

บทที ่4 
นโยบาย  กลยทุธก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 



 
๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กร
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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ก. กรอบแนวทางในการจดัระบบองค์ความรู้ในองค์กร 
          องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดขึ้น โดยต้อง
มีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีกระบวนการ 7 
ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
องค์กรคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร โดยขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด อยู่ที่ใคร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เช่น การสร้างความรู้ใหม่ 
การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
(3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น การปรับปรุง
รูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเน้อหาให้สมบูรณ์ 
(5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
และสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สามารถด าเนินการได้หลายวิธี โดยกรณีเป็น 
Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร  ระบบฐานข้อมูลความรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ 
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทาเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  การสับเปลี่ยนงาน  การ
ยืมตัว  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงาน  เป็นต้น 
(7) การเรียนรู้ (Learning) ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน  เช่น  เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องค์ความรู้-นาความรู้ไปใช้-เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ข. กรอบแนวทางในการเข้าถงึองคค์วามรู้ 
เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ หน่วยงานจ าเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผลงาน  การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร  ดังนั้น  องค์กรต้องมี
การเลือกองค์ความรู้ และก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง  หลังจากนั้นต้องสรุปว่า  อะไรคือข้อมูล
สารสนเทศ  องค์ความรู้  ตัวชี้วัดที่ต้องมี  หลังจากนั้น จึ งรวบรวมและจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและ
กระบวนการบริหารงานต้องมีการกาหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบและวิธีการจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้
ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการ
บริหารงานทั้งระดับองค์กรและระดับกระบวนการเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางของ
องค์กร ดังนี้ 
1. การบ่งชี้ความรู้และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ 
จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอแม้กระทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก 
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็น 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และผลการวัดและการวิเคราะห์ที่ได้ก าหนดความ
ต้องการไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้สามารถหาแหล่งความรู้และข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 



 
3. ด าเนินการจัดทาระบบในการจัดการองค์ความรู้ ข้อมูล  และสารสนเทศท่ีได้จากข้อ 2 เพื่อให้พร้อมใช้
งานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 92 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องด าเนินการตั้งคณะท างานที่มีองค์ความรู้ ตามที่กล่าวไว้
ในข้อ 1 เพ่ือทาการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง  แม่นยา  ก่อนที่จะท าการเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอก  ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก  เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรต่อ
สาธารณชน 
5. การเข้าถึงความรู้  ข้อมูล  สารสนเทศ  องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้องพร้อมใช้งานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในเรื่องความ
ปลอดภัยของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี  พร้อมทั้งมีแผนฉุกเฉินและแผน
ส ารองเป็นอย่างดี  หากเกิดภัยพิบัติ  หรือความไม่สงบในกรณีต่างๆ 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  หลังจากสร้างความพร้อมในเร่องกระบวนการจัดเก็บและพร้อมใช้งานไป
แล้วนั้น  องค์กรมีการน าความรู้ไปใช้งานและน ากลับมาแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ  ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  เวทีสัมมนา  การเขียนบทความ  การเล่าประสบการณ์ที่ดีและบทเรียนจากการน าไปปฏิบัติ 
7. การเรียนรู้ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อที่ 6 การน าความรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้การสร้างองค์
ความรู้ใหม่และฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่สลับซับซ้อนและทรงคุณค่า
มากขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีความส าเร็จของการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้  หากมีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  กลยุทธ์  ขององค์กร  องค์กรสามารถดาเนินการการจัดการความรู้ตั้งแต่
ขั้นตอนที่ 1 จนถึง 7 ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป 
ค. การสรา้งเครอืขา่ยองคค์วามรู้ 
1. การสร้างทีม (Team Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept KM กับบุคลากรทุกระดับ ผู้ทาหน้า
ที่มาจากทีมงาน 2 ส่วน คือ ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ในส่วนราชการ (CKO) และผู้มคีวามรู้และ 
ประสบการณ์ด้าน KM การดาเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงานประจ าที่มีอยู่ 
หลังจากนั้น จึงจัดห้องบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคน 
2. หาเครือข่ายเพ่ือช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ รวบรวมรายละเอียด
ท าเป็นเครือข่ายขององค์กร 
3. สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายในองค์กร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งและ
นาปัญหาเหล่านั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการท างาน หรือความส าเร็จในการท างาน 
โดยให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความส าเร็จที่เคยท า  หรือเคยมีประสบการณ์  พร้อมทั้งน าเรื่องราวดีๆ 
เหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างเวที  หรือกระตุ้นให้เกิดเวที  เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะน าไปสู่ Best Practice ที่ทรงคุณค่า เพ่ือ
เก็บเป็นคลังความรู้และถ่ายทอดต่อไป 
4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ Best 
Practice เป็นตัวตั้ง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เก่ียวข้องหลาย ๆ ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่
ละทีมก าหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ โดย
ดาเนินการจัดท าฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่องชมเชยและให้รางวัล 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จะส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ
จากผู้บริหารทุกระดับ ความพร้อมของทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ มีเวทีที่ชัดเจน และ



 
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องแทรกซึมไปกับงานประจ า ตลอดจนมีการ
เสริมแรงโดยการให้รางวัล จึงจะส าเร็จได ้
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ง. การบรหิารจดัการองคค์วามรูสู้อ่งค์กรตามแนว PMQA หมวด 4 
1. ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ  รวมทั้งผลการ 
ด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันสมัย 
2. ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่จัดท าไว้ใน 
พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ิมเติมอย่าง
น้อย 2 กระบวนการ 
3. ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
เหมาะสม 
4. ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เชน่ การก าหนดระบบ
เตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 
6. ส่วนราชการต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ และน าแผนไปปฏิบัติ จะต้องแสดงผลการจัดการความรู้ 
KM Action Plan อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางท่ีก าหนด  และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
โดยด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดความรู้ได้ส า เร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถด าเนินการที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
4.๔ นโยบายด้านภาระงาน 
๑) มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
๒) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้องมีการ
ประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระ
งานประจาทุกเดือน 
โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  แยกเป็นส่วนราชการ  และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการ
ประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
4.๕ นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
๑) ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
๒) ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
๓) ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  งานการเจ้าหน้าที่ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
4.๖ นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
๑) มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม  และร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรค  ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
๒) ทุกงานมีการประชุมงาน  เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 



 
๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๔) ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางาน  เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาทักษะ 
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และความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุด
และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
4.๗ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
๒) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
๓) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมาเป็นแนวใน
การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 
2563) 
4.๘ นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
๑) มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๒) มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจาเดือนเวียนให้
บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
๓) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหารและจัดการตาม
ระบบบัญชีมาใช้ 
๔) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
โดยให้กองคลัง ด าเนินการจัดทารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
๓.๙ นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
๒) จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓) ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
๓.๑๐ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น เครื่องก ากับความประพฤติได้แก่ 
1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 



 

 
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก

5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลสระ 
เรื่อง  นโยบาย  กลยุทธก์ารบรหิารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

******************************* 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความหลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้   และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ 
ให้ประสบความส าเร็จ  และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี  ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ 
   ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการท างานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน   

 ประกาศ   ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 

                         (  นายสังคม     สืบแสน  ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


