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ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุก ด้าน เพื่อสามารถตอบสนอง
เจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการ ดำเนิินการในหลายดิ้าน โดยเฉพาะการบริิหารทริัพยากร
บิุคคลเปิ็นอิีกดิ้านหนึิ่งทีิ่จะขาดการพิัฒนาไมิ่ได้ และถิือเปิ็นกลไกิส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะท าให้ภารกิจขององค์กร ปกครองสิ่วนทิ้องถิิ่นสำเริ็จลิุลิ่วงไปไดิ้ดิ้วยดิีตามวิัตถิุประสงคิ์ทีิ่วางไวิ้ เพิืิ่อใหิ้การบริิหารทริัพยากรบิุคคลเปิ็นไปอยิ่างมิีระบบิ
และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน ต าบลทุ่งใหญ่ ข้ึน โดยได้ด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานความส าเริ็จ 5 ด้าน ทีิ่ส านิักงาน ก.พ. ก าหนด 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการ จัดทำแผนกลยุทธิ์การบริิหารทรัพยากรบิุคคล โดยมุิ่งเนิ้นใหิ้ผูิ้มิีส่วน
เกีิ่ยวข้องกิับการบริิหารทริัพยากรบุคคล ไดิ้มีสิ่วนร่วมในิ การก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การ
บริหารส่วนต าบล ทุ่งใหญจ่ะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท าเพื่อเป้าหมายส าคัญในการผลักดันพัฒนาทรัพยากร บุคคลเพิื่อเป็น
องคิ์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมทิ้องถ่ินให้เป็นกลไกในการพิัฒนาต าบลอย่างยัง่ยืน 
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1. หลักการและเหตุผล 

บทที่ 1 บทน า 

บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อองค์กร ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะิทัศนคติที่ดี คุณภาพ และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจใน การท างาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่จึงได้จัดท านโยบายกลยุทธ์การ บริหารและทรัพยากรบุคคล ประจ าป ี
พ.ศ.2564 ข้ึน เพื่อเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนได้รับการพัฒนาทุก ต าแหน่ง 
2. วัตถุประสงค์ 

 
งานที่รับผิดชอบ 

เกิดขิึ้น 

 
ทุ่งใหญ่ 

 
3. เป้าหมาย 

2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพื่อพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะ 
 
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ 
 
2.3 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.4 เพิืิ่อเปิ็นแนวทางในการดำเนิินการจิัดการพิัฒนาและฝิึกอบรมบิุคลากรในองคิ์การบริิหารสิ่วนตำบล 
 
2.5 เพื่อด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 

3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ในระยะส้ัน ผู้บริหาร 
(1) พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผูิ้บริหารไปปฏิิบัติให้สำเร็จลิุล่วง 
(2) การบริหารขององค์กรเปน็ไปอย่างโปรง่ใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
(3) พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

พนักงานส่วนต าบล 
(1) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละ ปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร / 

โครงการ 
(2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผิู้ปฏิบัติทิุกคนให้ได้ริับการพิัฒนาในแต่ละปีิอย่างละ 1 หลักสูตร / 

โครงการ 
(3) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร / โครงการ 

ประชาชน 
(1) พนักงานในองค์การบริหารสิ่วนต าบลทุ่งใหญ่ สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเริ็ว 
(2) พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถท างานประชาชนพึง พอใจในการให้บริการ 
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3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ในระยะยาว พนักงานส่วนต าบล 

(1) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ 
(2) องค์การบริหารสิ่วนต าบลทุ่งใหญ่ สามารถปฏิบัติิงานสู่ความเป็นเลิิศในด้านการบริหารจัดการ 

ประชาชน 
(1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปริ่งใสในการบริหารงาน 
(2) องค์กรสามารถเป็นที่พิึ่งของประชาชนในพิื้นทีิ่ได้อย่างดียิ่ง 
(3) องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
(4) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้ประชาชนพึงพอใจในการ บริการ 
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การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ว ิส ัยท ัศน ์ (Vision) การบริหารงานบุคคล 
“องค์การบริหารสิ่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีบุคลากรมิีความกา้วหน้ามั่นคงในอาชิีพ หน้าทีก่ารงาน   มีความรู้ิความสามารถิมีความช านาญ

การในหน้าที่ความรับผิดชอบิและมีเต็มใจให้บริการประชาชนิสร้างความสมัพันธ์อันดีต่อการ ปฏิิบัติงาน” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างิๆ ตามสายงานของแต่ละคนิที่เห็นว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
2.  การประชิุมพนักงานสิ่วนต าบล พนักงานครู ลกูจิ้างประจำ และพนิักงานจา้ง 
3.  พัฒนาเครืิ่องมิือเครืิ่องใชิ้ในสำนักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพิียงพอกับการปฏิบิัติิงานเพ่ือเพิิ่มิประสิทธิภาพของงาน 
4. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีข้ึน 

ยุทธศาสตร์  
1.  จัดสิ่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลิักสูตรต่าง ๆ  ตามสายงาน และงานทีป่ฏิิบัติและไดิ้ริับมอบหมาย 
2.  จัดการประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ สร้างความคุ้นเคย ให้

เกิดความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
4.  จัดซื้อเครืิ่องคอมพิิวเตอร์ใหเ้พิียงพอกิับการปฏิิบัติงาน 
5. โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

เป้าหมายและต ัวชี ้ว ัด 
1. เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามต าแหน่งและหน้าที่ 
2. พนักงานส่วนต าบล พนักงานคร ูลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เกิดความคุ้นเคย มีความรักความ สามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 
3. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
4.  มีคอมพิิวเตอร์ และระบบการท างาน ที่ทันสมัย เพิียงพอในการปฏิบิัติงาน 
5. การท างานที่รวดเร็วข้ึนทันต่อเวลา 

SWOT 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ 

พิัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลิัก SWOT ดังนี้ 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดี 
3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
4. มีสภาพแวดล้อมที่ดี สถานที่ท างานเป็นสัดส่วน 
5.  อาคาร สถานที่ สิิ่งกิ่อสร้าง ตัิ้งอยู่ในเขตชุมชน เข้าถิึงได้สะดวก 
6.  มีห้องประชิุม อิุปกรณ์ และสิิ่งสนับสนิุนต่อการสิ่งเสริิมการเรียนรู้ 
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จุดอ่อน 

 
 
 
 
 

โอกาส 

 
1. ขาดการประเมินผลติดตามงานที่ครอบคลุม 
2. อัตราก าลังในบางงานอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้านเอกสาร หรือต าแหน่งที ่ส าคัญ ๆ 
3. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วน ขาดการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
4. มีภารกิจเป็นจ านวนมาก ท าให้บุคลากรหนึ่งคนต้องดูแลรับผิดชอบหลายงาน 
5.  เจ้าหนิ้าที่ขาดความเข้าใจในกฎหมายที่เกิี่ยวขิ้องกิับภารกิจของหน่วยงานที่ริับการถิ่ายโอนมา 
 
1.  ผู้นำชิุมชน อสม. มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมิือกับองคิ์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
2.  ประชาชนไดิ้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมมิือกับองคิ์การบริหารสิ่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
3. กลุ่มผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งร่วมกิจกรรมและการดูแลสุขภาพ 
4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ ่

อุปสรรค 
1.  ประชาชนมีความคาดหวิังสูงติ่อการปฏิิบัติงานขององค์การบริหารสิ่วนต าบล 
2.  ประชาชนไมิ่เขิ้าใจในบทบาท อำนาจหน้าทีิ่ขององค์การบริิหารสิ่วนต าบลทุ่งใหญ่ ต้องการให้ท างานิที่กฎหมายไม่ก าหนดเป็น

หน้าที่ 
3. การเปลี่ยนแปลงแผน/นโยบายน้อย ไม่ต่อเนื่อง 
4.  หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ในพื้นท่ีไม่เข้าใจภารกิจขององค์การบริิหารสิ่วนต าบล วิ่ามีกฎหมายก าหนดไวิ้ 
5. การด าเนินการทาวกฎหมายกับประขาชนที่ท าผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท าได้ยากเพราะผู้บริหาร เป็นประชาชนในพื้นที่และได้รับ

การเลือกตั้งมากจากประชาชน ท าให้เกรงใจประชาชน 
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บทที่ 3 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการขององค์กร จึงได้ ก าหนดนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลข้ึน ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากร บุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ ได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและก าลังใจที่ดีเกิิดความพิึงพอใจในการปฏิิบัติงาน 
และมิีศิักยภาพเพิิ่มข้ึน องค์การิบริหารสิ่วนต าบลทุ่งใหญ่ จิึงมิีนโยบายและกลยุทธ์ด้านติ่าง ๆ  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
เป้าประสงค ์ วางแผน สนิับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสริ้าง ระบบงาน การจัดกรอบอิัตราก าลังและการบริหาริอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ

ขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 
ในองคิ์กร รวมทั้งมีระบบการประเมิินผลที่มีประสิิทธิิภาพเชิื่อมโยงกับผลตอบแทนและมิีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่ิพิึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กร
คาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงการสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ กิจ และแผนการปรับบทบาท

และภารกิจขององคิ์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการสรรหา การ เลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับ

ต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร 
ผลตอบแทน 

3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชิีพ 
4.  จัดท าระบบประเมินผลการปฏิิบัติงานตามผลสัมฤทธิิ์ของงานและสมรรถนะหลิัก 
5.  จัดทำแผนการสิืบทอดตำแหนิ่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององคิ์กร 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบิทั่วถึงิและต่อเนื่องิโดยการเพิ่มพูนิความรู้ิความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างาน

ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การ ขิับเคลืิ่อนการดำเนิินงานตามพิันธกิิจขององคิ์กรเปิ็นไปอยิ่างมิี
ประสิิทธิิภาพและประสบผลสำเริ็จตามเปิ้าหมาย รวมทัิ้งิส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
1.  จัดทำแผนพัฒนาบิุคลากรให้สอดคลิ้องกิับบทบาทและภารกิิจขององคิ์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
2.  จัดท าแผนพิัฒนาบิุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชิีพตามสมรรถนะ แผนการสิืบทอดต าแหน่งและการิบริหารจัดการคนดีและ

คนเก่งขององค์กร 
3.  พัฒนาศิักยภาพผู้บริิหาร และเพิิ่มขิีดความสามารถในการปฏิิบิัติงานให้กับผู้ปฏิิบัติงานทิุกระดับตามสายิอาชีพและต าแหน่งงาน

อย่างต่อเนื่อง 
4.  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวิัฒนธรรมองค์กร ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งใหญ่ 
5.  พิัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องคิ์กรความรู้ เพิื่อสริ้างวิัฒนธรรมเรียนรู้ การถิ่ายทอดความรู้ การ 

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเน่ือง 
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3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ิ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องิ
ครบถ้วนิ รวดเร็วิ ทันสมัยและเป็นปัจจุบันิ ช่วยลดข้ันตอนของงานิ ปริมาณเอกสาริ สามารถ น าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสนิใจในการปฏิิบัติงานและใช้
บริิหารงานดิ้วยบุคลากรได้อยิ่างมีประสิทธิิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใช้ งานระบบ และเพื่อขีด

ความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
4. นโยบายด้านสวัสดิการ 

เป้าประสงค์ เสริิมสร้างความมิั่นคง ขวิัญก าลังใจ คิุณภาพชิีวิิตที่ดี ความผาสิุกและพิึงพอใจให้ผูิ้ปฏิิบัติงาน เพืิ่อิรักษาคนด ีคนเก่งไวิ้กับองคิ์กร โดย
การส่งเสริมความกิ้าวหน้าของผู้ปฏิิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทิุกโอกาส สริ้างช่องิทางการสิืิ่อสารให้สิ่งแรงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิิเศษ จัด
สวิัสดิการ ความปลอดภิัย อาชีวปลอดภิัย และสิ่งแวดลิ้อมในิการท างานิตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.  ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเกิ่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องคิ์กร 
4.  ปรับปรุงระบบสวิัสดิการ ผลตอบแทนพิิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

5. นโยบายด้านการบริหาร 
1. กระจายอ านาจไปสิู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซ่ึงเปิ็นผิู้บังคับบัญชาในระดับติ้น 
2. มีการก าหนดแผนกลยิุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริิหารงานให้เปิ็นไปตามแผนงาน และทิิศทางทิี่วางไวิ้ 
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมิัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิิภาพให้มีความคุ้มค่า และิเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่อ รับทราบปัญหาอุปสรรคิ

และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
6. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

1. บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
3. พิัฒนาผลิตภาพและความคิุ้มคิ่าของก าลังคน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 

7. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
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3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กร และ เกิดการแลกเปลี่ยนเริียนรู้ไดิ้

อย่างมีประสิทธิิภาพ 
4. จัดท า “ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management Process) เป็นกระบวนการท่ีจะชิ่วยให้เกิดการพิัฒนาการของิความรู้หรือการจัดการความรู้ที่เกิดข้ึนภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ข้ันตอน คือ 
1) การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไรและเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้องใช้

อะไรขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ท่ีใคร 
2) การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จักภายนอกรักษาความรู้เก่า ก าจัด ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบเปิ็นการวางโครงสร้างความรู้เพิืิ่อเตรียมความพริ้อมส าหริับการเก็บความรู้ิอย่างเป็นระบบใน

อนาคต 
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ 
5) การเข้าถึงความรู้เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
6) การแบ่งปันแลกเปลีิ่ยนความรู้ท าได้หลายวิิธิีการโดยกรณเีป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็นิเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศหรือกรณีเป็นิTacit Knowledge จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่ม คุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การ
สับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนริู้ควรท าใหิ้การเรียนรู้เป็นสิ่วนหนิึ่งของงาน เชิ่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองคิ์ความรู้ การิน าความรูิ้ไปใชิ้ทำให้เกิิดการ
เรียนรูิ้และประสบการณิ์ใหม่ และหมุนเวิียนต่อไปอย่างติ่อเนื่องิกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

เปิ็นกรอบความคิิดแบบหนึิ่งเพิืิ่อใหิ้องคิ์กรทีิ่ติ้องการจิัดการความรูิ้ภายในองคิ์กรไดิ้มุิ่งเนิ้นถิึงปิัจจิัยแวดลิ้อมภายในิองค์กรที่จะมิีผลกระทบต่อการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องคิ์ประกอบ ดังนี้ 

1) การเตริียมการและปริับเปลีิ่ยนพฤติิกรรม เชิ่น กิิจกรรมการมิีสิ่วนร่วมและสนิับสนิุนจากผูิ้บริหาร (ทีิ่ทิุกิ คนมองเห็น), โครงสริ้าง
พิื้นฐานขององค์กร ,ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ,มีระบบการติดตามและประเมิินผล,ก าหนดปัจจัยแหิ่งิความส าเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาริเช่นิกิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท า,ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับทุกคน,แต่ละคน จะมิีส่วนร่วมไดิ้อย่างไร 
3) กระบวนการและเครืิ่องมือ ชิ่วยให้การค้นหาเข้าถึงถิ่ายทอดและแลกเปลีิ่ยนความรูิ้สะดวกรวดเร็วข้ึนโดยิการเลือกใช้กระบวนการและ

เครื่องมือข้ึนกับชนิดของความรู้,ลักษณะขององค์กร (ขนาด,สถานที่ตั้งฯลฯ),ลักษณะการท างาน 
,วัฒนธรรมองค์กร.ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดความรู้โดยการ เรียนรู้ต้องพิิจารณาถิึงเนื้อหา,
กลุ่มเป้าหมาย,วิิธิีการ,การประเมิินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่,มีการน าผลของการวัดมาใช้ใน การปรับปรุงแผนและการด าเนินการ
ให้ดีขึ้นิ , มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เป็นประโยชน์ ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ข้ันตอนไหน ได้แก่วัดระบบ (System) , วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Out Come) 



-8- 
 

 
6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัลิ เป็นการสร้างแรงจูงใจเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในทกระดับโดย

ข้อควรพิจารณาได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร,แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว,บูรณา การกับระบบท่ีมีอยู่ , ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมท่ีท าใน
แต่ละช่วงเวลา 

การจัดการความรู้ 
มิีผูิ้รูิ้ไดิ้กลิ่าวถิึง KM หลายแงิ่หลายมิุมทีิ่อาจรวบรวมมาชิีิ้ธงคำตอบวิ่าหิัวใจของ KM อยูิ่ทีิ่ไหน ไดิ้โดยอาจิกล่าวเป็นล าดับข้ันหัวใจของ 

KM เหมือนกับล าดับข้ันของความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ McGregor ได้โดยเริ่ม จากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง 
(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) : ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ท่ีคอมพิวเตอร์ หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน 
3. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทางส าคัญของ  ความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่

อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ 
4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : นิยาม ใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งท าให้

ความรู้ผลิตดอกออกผล 
8. นโยบายด้านภาระงาน 

1. มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้องมีการ ประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็น

การรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระงานประจ าทุก เดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การ บริหารส่วนต าบลทุง่ใหญ ่ แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมนิ 
หรือเมื่อมีภาระ งานเปลิี่ยนแปลงไปจากเดิม 

9. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
1. ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ เชิื่อมโยงข้อมูลเพิื่อใช้ริ่วมกิัน 
3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บท สารสนเทศขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งใหญ ่งานการเจ้าหน้าที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเน่ือง 
10. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา อิุปสรรค ตลอดจนร่วมให้
ขิ้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ 

2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพิื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบิัติงานร่วมกิัน 
3. สนับสนุนและส่งเสรมิให้บคุลากรมสี่วนร่วมในกิจกรรม 
4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใชิ้ทรัพยากรร่วมกิันอย่างมิีประสิิทธิิภาพ 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้บุคลากรพัฒนา ทักษะ และความช านาญ

ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพใน การพัฒนาตนเอง 
11. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลกร
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รบัการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น 
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมาเป็นแนวใน การปรับปรุงการ

พิัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิิภาพอย่างติ่อเนือ่ง 
12. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน  และมีเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าเดือนเวียน ให้บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 

3. มีการนำเทคโนโลยิีมาใชิ้ในการบริิหารจิัดการเพิื่อใหิ้การดำเนิินงานเปิ็นระบบการบริหารและจัดการตาม 
ระบบบัญชีมาใช้ 

4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  โดยให้กองคลัง 
ด าเนินการจัดการท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้ว ประชาสัมพันธ์ให้ทกุกองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ า ทุกเดือน 

13. นโยบายด้านค ุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ไิด้ออกประกาศิก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลาง ทางจริยธรรมของ

ข้าราชการิ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินิ ลงวันที่ิ 11 มิถุนายนิ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับ ความประพฤติของตน 

อาศัยอ านาจตามมาตราิ25 วรรคเจ็ดิและิ(12) ประกอบมาตราิ13 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงาน บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558  

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิิยมหลิักของค่ามาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติิเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มิีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยิัดท าในสิิ่งที่ถิูกติ้อง เป็นธรรม และถิูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
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6. การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ริักษามาตรฐาน มีคิุณภาพโปริ่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิิปไตยอิั้นมีพระมหากษิัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิิชาชิีพขององคิ์กร 



-12- 
 

 

บทที่ 4 
การติดตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์ การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประกอบด้วย 

1.  ปลิัดองค์การบริหารสิ่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
2.  หัวหน้าสิ่วนราชการทุกคน เป็นกรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการ โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล

การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การริิหารสิ่วนต าบลทุ่งใหญ่ เปิ็นประจำทุกปี พริ้อมทั้งสรปุรายงานผลและขิ้อเสนอแนะใน
การติิดตามประเมิินผลเสนอนายกิองค์การบริหารสิ่วนต าบลทุ่งใหญ่ รับทราบเพื่อพิิจารณา 
 

…………………………………………………….. 
 


