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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      

คำนำ 
 

 

 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงการดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้น จึงดำเนินการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง
และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน  
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น  ให้เป็นกลไก
ในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”  
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  
 1 ตุลาคม 2564 
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สารบัญ 
 

 

 เร่ือง หน้า  

บทที่ 1 บททั่วไป  
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 1 
 1.3 เป้าหมาย 1 
บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพ  
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  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3 
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บทที ่3 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
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บทที่ 1 บทนำ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 

 บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณภาพและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน  

 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จึงได้จัดทำนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนได้รับการพัฒนาทุก
ตำแหน่ง  
 

 

 
 

2. วัตถุประสงค์  

 

 2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีและวิธีการปฏิบัติงาน 
  ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
  ที่เกิดขึ้น  
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วน 
  ตำบลสระ  
 2.5 เพ่ือดำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป  

 

 

 

3. เป้าหมาย  

 

 3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะสั้น  

 

  ผู้บริหาร  
  (1) พนักงานในองค์กรสามารถนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง  
  (2)  การบริหารขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม  
  (3)  พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กร      
   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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  พนักงานส่วนตำบล  
  (1)  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ
   พัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร / โครงการ  
  (2)  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการ
   พัฒนาในแต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร / โครงการ  
  (3)  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้างให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร / 
   โครงการ  

 

  ประชาชน  
  (1)  พนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสระ สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว  
  (2)  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชน
   พึงพอใจในการให้บริการ  

 

 3.2  ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระในระยะยาว  

 

  พนักงานส่วนตำบล 
  (1)  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความ
   ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
  (2)  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหาร
   จัดการ  
 

  ประชาชน  
  (1)  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน  
  (2)  องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างดียิ่ง  
  (3)  องค์กรสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
  (4)  พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชน
   พึงพอใจในการบริการ  
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

 “บุคลากรมีความก้าวหน้า มั่นคงในหน้าที่การงาน มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญการใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีเต็มใจให้บริการประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อการปฏิบัติงาน”  

 

 

 

พันธกิจ (Mission)  

 

 1.  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายงานของแต่ละคน ที่เห็นว่า
  เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 2.  การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
 3.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
  เพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  
 4.  การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 5.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น  

 

 
 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  

 

 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  
 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   
  หมายถึง  การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กำลังคนมีขนาด
และสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกำลังคน
และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
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  3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
  4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่  นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 
 

  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  
  หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
  1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก  
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
  2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง  ทันสมัยและ 
นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
  3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม  และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ้มค่า (Value for Money)   
  4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   
 

  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)  
  มายถึง  นโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
  1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการ  
  2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อ นโยบาย แผนงาน โครงการ และ 
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
  3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
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  4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า  มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่  เพียงใด นอกจากนี้  
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 
 

  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  หมายถงึ  การที่ส่วนราชการจะต้อง 
  1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน   
  2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ 
 

  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน   
  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
  1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงาน และ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว  
  2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย  
ซึ่งมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
  3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กำลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
 มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้
ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน  โครงการ  มาตรการดำเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลหรือไม่  มากน้อย
เพียงใด  หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว  และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความสำเร็จทั้ง  5  มิต ิ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด  

 

 ด้านกระบวนงาน 
 1.  นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การ
ฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้  
 2.  มีประมวลคำถาม คำตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทำ
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา  
 3.  การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจง
ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย  
 4.  การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมองของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมี
ส่วนร่วม  
 5.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
 6. จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
 7. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
 8. กระจายอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 9. สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
 10. ลดขั้นตอนการทำงานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
 11. กระจายอำนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากข้ึน 
 12. ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระได้
ในทกุด้าน ทุกกิจกรรม  
 13. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 14. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม  
ในหลักสูตรต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่ง 
 15. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 16. ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนงาน
ของตนเอง 
 17. ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
 18. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจและ 
บริหารราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
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 ด้านบุคลากร 
 1. พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง  ดี  สุข 
  เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น มีความ 
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน ราชการอ่ืน 
  ดี = มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผิดชอบ   
  สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสำนักงาน 
 2. บุคลากรต้องมีความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และ
บุคลากร ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนำ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
 3. บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ ได ้
 4. การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกำหนด Career Path การ
จัดสวัสดิการต่าง ๆ   
 5. เพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ 
แรงจูงใจอ่ืนๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
 7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
 8. บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  
 10. มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
 12. บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 13. ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

 ด้านทรัพยากร 
 1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 2. นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
 3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย
ให้ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
 4. สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทำให้การเข้าถึงสารสนเทศทำได้ง่ายและ
เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
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 ด้านผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
  1.1 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน 
  1.2 สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง 
  1.3 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
  1.4 สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
  1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จะต้องดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
  1.6 มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาตำบลสระ 
  1.7 รับฟังและนำความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดำเนินงาน 
 2. ประชาชน 
  2.1 ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึก และการเข้าร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
  2.2 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระ ทำงานได้สะดวกยิ่งข้ึน 
  2.3 ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระ 

 

 
 

การวิเคราะห์ SWOT 
 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์
ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ในภายภาคหน้าของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis)  ได้แก่  
  1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที ่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต
จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์ 
  1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานั้น  
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 2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่  
  2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอก
ขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น 
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้อง
เสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
  2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ซึ่งการบรหิารจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง S  
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที ่อบต. และพ้ืนที่ใกล้เคยีง  
2. มีอายุเฉลี่ย 30 –50 ปี เป็นวัยทำงาน  
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด  
รอบครอบ 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว โดยใช้  
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  
 

จุดอ่อน W  
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.  
2. ทำงานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ  
3. มีภาระหนี้สิน  

โอกาส O  
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำงานง่ายขึ้น  
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดต้ลอดเวลา  
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทำงานและ อบต. ในฐานะตัวแทน 
  

อุปสรรค T  
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ  
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน  
3. พ้ืนที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ  
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ (ระดับองค์กร) 

 

จุดแข็ง S  
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย  
2. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้  
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ  
ทำงาน และ อบต. ในฐานะตัวแทน  
4. มีการส่งเสริมการศกึษาและฝึกอบรมบุคลากร  
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า 
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน  
6. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

จุดอ่อน W  
1. ขาดบุคลากรทีมี่ความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ  
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  
3. อาคารสำนักงานคับแคบ  

โอกาส O  
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างดี  
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน  
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี  
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน  
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์  

อุปสรรค T  
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน การดำเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง  
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้
ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึง
จะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต.  
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จำนวน
ประชากร และภารกิจ  
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บทที่ 3 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
 

 

 บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการขององค์กร 
จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดีเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จึงมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

 1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง  

 

  เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง
และการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

 

  กลยุทธ์  
  1) ทบทวนและปรับปรุงโครงการสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้อง
   กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  
  2)  จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
   ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน  
  3)  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
  4)  จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
  5)  จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร  
 

 2.  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

 

  เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน 
ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

 

  กลยุทธ์  
  1)  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
   ตำบลสระ  
  2)  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
   ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
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  3)  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
   ระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
  4)  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหาร
   ส่วนตำบลสระ  
  5)  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์กรความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
   ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  

 

 3.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

  เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของ
งาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้ วย
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

  กลยุทธ์  
  1)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
  2)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
  3)  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน
   เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนา
   ระบบในอนาคต  

 

 4.  นโยบายด้านสวัสดิการ  

 

  เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งแรงจูงใจผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

 

  กลยุทธ์  
  1)  ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
  2)  ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
  3)  ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร  
  4)  ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
  5)  ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
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 5.  นโยบายด้านการบริหาร  

 

  1)  กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น  
  2) มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
   ทิศทางท่ีวางไว้  
  3)  มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้  
  4)  มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
   ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
  5)  มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจำเดือน และคณะกรรมการประเมินผล
   การปฏิบัติงาน เพ่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  

 

 6.  นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง  

 

  1)  บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ  
  2)  พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน  
  3)  พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน  
  4)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน  
 

 7. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
 

  1)  สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
   ความรู้  
  2)  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด  
  3)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 
   ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4)  จัดทำ “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
   4.1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการ
    ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่เกิดข้ึนภายในองค์กร 
    มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ  
    (1) การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมาย
     คืออะไรและเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง 
     อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  
    (2)  การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จักภายนอก
     รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
    (3)  การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
     สำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  
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    (4)  การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
     ใช้ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
    (5)  การเข้าถึงความรู้เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
     สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
     เป็นต้น  
    (6)  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
     อาจจัดทำเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit 
     Knowledge จัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม
     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยน
     ความรู้ เป็นต้น  
    (7)  การเรียนรู้ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้
     จากสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ไปใช้ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
     และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
   4.2  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี ่ยนแปลง (Change Management Process) 
    เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้
    มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบ 
    ด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
    (1)  การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
     จากผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น) โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทีม/หน่วยงานที่
     รับผิดชอบมีระบบการติดตามและประเมินผล กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ
     ชัดเจน  
    (2)  การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ประโยชน์ที่
     เกิดข้ึนกับทุกคน แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  
    (3)  กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
     ความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิด
     ของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทำงาน 
     วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร  
    (4)  การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใขและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของ
     การจัดความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การ
     ประเมินผลและปรับปรุง  
    (5)  การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการ
     นำผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น มีการนำ
     ผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เป็นประโยชน์ของการ
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     จัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ 
     วัดระบบ (System) วัดที ่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที ่ประโยชน์ที ่จะได้รับ    
     (Out Come)  
    (6)  การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
     และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทกระดับโดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหา
     ความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบ
     ที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา  
 

    การจัดการความรู้  
    มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบว่าหัวใจของ KM 
อยู่ที่ไหน ได้โดยอาจกล่าวเป็นลำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับขั้นของความต้องการ (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)  : 
     ความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่
     การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน  
    (3) The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมาย
     ปลายทางสำคัญของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติ  
    (4) Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
     productive : นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งทำให้ความรู้ผลิตดอกออกผล  
 

 8. นโยบายด้านภาระงาน  
 

  1)  มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน  
  2)  มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน  
  3)  บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโดยทุกงาน
   จะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา
   อุปสรรคและปรับปรุงภาระงานประจำทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำคำสั่งการ
   แบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
   แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมี
   ภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
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 9.  นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  
 

  1)  ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน  
  2)  ให้ทุกงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทาง
   ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน  
  3)  ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม
   แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ งานการเจ้าหน้าที่ต้องมีการ
 ......... ประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
 

 10.  นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
 

  1)  มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อำนวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
   ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ  
  2)  ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
   ร่วมกัน  
  3)  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
  4)  ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพื่อใหบุคลากร
   พัฒนา ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิด
   ประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  
 

 11.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

  1)  มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
   อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผน  
   พัฒนาบุคลากร  
  2)  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
  3)  มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนำผล
   มาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
 

 12.  นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  

 

  1) มีการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และมีเงินรายได้ ให้เป็นไป
   ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  
  2)  มีการจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
   ประจำเดือนเวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน  
  3)  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบการบริหาร
   และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้  
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  4)  มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้
   กองคลัง ดำเนินการจัดการทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแล้ว ประชาสัมพันธ์ให้ทุก
   กองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน  
 

 13.  นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน  
 

  อาศยัอำนาจตามมาตรา 25 วรรคเจ็ด และ (12) ประกอบมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2558 และการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  
 

  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้  
บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของค่ามาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  
  1)  การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
  2)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  4)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ  
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอ้ันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
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บทที่ 4 การติดตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย  

 

 1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เป็นประธานกรรมการ  
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เป็นกรรมการ 
 3.  หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก / กอง  เป็นกรรมการ  

 

โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผล
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ รับทราบเพื่อพิจารณา  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

เรื่อง  นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ 
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่
จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และ
ถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่
วางเอาไว้ 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                         (  นายสังคม  สืบแสน  ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 


