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ค าน า 

 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งทุกด้าน  เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความหลากหลายและครอบคลุมการด้าเนินการในหลายด้าน  โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็น
อีกด้านหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้  และถือเป็นกลไกส้าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบ
ความส้าเร็จ  และถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะท้าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ตะคร ้าเอนขึ น  โดยได้ด้าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส้าเร็จ  5  ด้าน  ที่ส้านักงาน ก.พ. ก้าหนด 
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่
สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้ด้าเนินการจัดท้าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนจะน้าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้จัดท้า  เพ่ือเป้าหมายส้าคัญในการผลักดัน  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็นองค์การ
บริหารส่วนต้าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาต้าบลอย่างยั่งยืน 
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บทที่  1  บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ้าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร  ถ้าขาดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้การท้างานไม่มีประสิทธิผล  ล่าช้า  แลเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร  ดังนั นองค์กรจ้าเป็นต้องจัดท้าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ทักษะทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท้าให้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการในต้าแหน่งนั นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และให้บุคลากรมีขวัญและก้าลังใจในการท้างาน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  จึงได้จัดท้านโยบาย  กลยุทธ์
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ประจ้าปี  2564  ขึ น  เพ่ือเป็นการก้าหนดให้พนักงานส่วน
ต้าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต้าแหน่ง  โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก้าลัง 3 ปี  (พ.ศ.2564 - 2566)  
และแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 – 2566 )  ต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร  และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ น 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต้าบลตะคร ้าเอน 
 2.5 เพ่ือด้ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนในระยะสั น 
ของผู้บริหาร 
  (1) พนักงานในองค์กรสามารถน้านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส้าเร็จลุล่วง 
  (2) การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส  พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  (3) พนักงานมีความรู้  และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ของพนักงานส่วนต้าบล 
  (1) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต้าบลต้าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปี  อย่างน้อย  1  หลักสูตร/โครงการ 
  (2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต้าบลต้าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปี  อย่างน้อย  1  หลักสูตร/โครงการ 
  (3) องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ้า/พนักงานจ้าง  ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี  อย่าง
น้อย  1  หลักสูตร/โครงการ 
ของประชาชน 
  (1) พนักงานในองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  สามารถให้การบริการประชาชนอย่าง
รวดเร็ว 
  (2) พนักงานในองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  ต้นรับประชาชนเป็นอย่างดี ประชาชน
พึงพอใจในการให้บริการ 
 3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนในระยะยาว 
ของผู้บริหาร 
  (1) องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื นท่ี 
  (2) องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการ
บริหารจัดการ 
ของพนักงานส่วนต้าบล 
  (1) องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน    เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
  (2) องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา  และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 
ของประชาชน 
  (1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใสในการท้างาน 
  (2) องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื นท่ีได้อย่างดี 
  (3) องค์กรสามารถท้างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
  (4) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท้าให้ประชาชน
พึงพอใจในการให้บริการ 
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บทที่  2 

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) การบริหารงานบุคคล 
  “การคมนาคมสะดวก  สร้างโอกาสให้ชุมชน  เพ่ือพัฒนาคน  พัฒนาเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน” 
 พันธกิจ (Mission)  
 1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ตามสายงานของแต่ละคน  ที่เห็นว่า
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 2. การประชุมพนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้า  และพนักงานจ้าง 
 3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในส้านักงานให้ทันสมัย  เหมาะสมและพอเพียงกับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงาน 
 4. การปรับปรุงขั นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 5. การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อหาแนวทางแก้ไข  และพัฒนาให้ดีขึ น 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
 2. จัดการประชุมพนักงานส่วนต้าบล  ลูกจ้างประจ้า  พนักงานจ้าง  เดือนละ 1 ครั ง  เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน 
 3. ติดตั งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 4. จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 5. โครงการลดขั นตอนการปฏิบัติงาน 
 เป้าหมายและตัวชี วัด 
 1. เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามต้าแหน่งและหน้าที่ 
 2. พนักงานส่วนต้าบล  ลูกจ้างประจ้า  และพนักงานจ้าง  ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ น 
 3. พนักงานส่วนต้าบล  ลูกจ้างประจ้า  และพนักงานจ้าง  เกิดความคุ้นเคย  ความรักและความ
สามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 
 4. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 5. มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 6. การท้างานที่รวดเร็วขึ นทันต่อเวลา 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT  ดังนี  
  จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ 
 2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดี 
 3. เจ้าหน้าที่มีเพียงพอ  และท้างานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 4. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ้างานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
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 5. มีสภาพแวดล้อมที่ดี  สถานที่ท้างานเป็นสัดส่วน 
 6. อาคาร  สถานที่  สิ่งก่อสร้าง  ภูมิทัศน์สวยงาม  ตั งอยู่ในเขตชุมชน  เข้าถึงได้สะดวก 
 7. มีห้องประชุม อุปกรณ์  และสิ่งสนับสนุนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 8. มีโครงสร้าง  นโยบาย  คณะกรรมการบริหารและการจัดการแบ่งงานที่ชัดเจน 
 9. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร  กับเครือข่ายบริการในพื นที่ 
 10. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  จุดอ่อน 
 1. เจ้าหน้าที่ขาดความร่วมมือและประสานงานกันในองค์กร 
 2. ขาดการติดตามประเมินผลที่ครอบคลุม 
 3. ขาดความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายงาน 
 4. เจ้าหน้าที่ยังขาดความช้านาญในการน้าอุปกรณ์ทีทนสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 
 5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  และการท้างานเป็นทีมไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 6. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่ไม่เอื อต่อระบบงานที่มีคุณภาพ 
 7. ระบบการสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ 
 8. บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ  ไม่ตรงสายงาน  มีจ้านวนมากแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 9. อัตราก้าลังในบางงานไม่เหมาะสม 
 10. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรมน้อย 
 11. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วน  ขาดการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 12. แผนประจ้าปีอนุมัติไม่สอดคล้องกับเวลา 
  โอกาส 
 1. หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ผู้น้าชุมชนและ อสม. มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับ อบต. เป็นอย่างดี 
 3. กลุ่มแม่บ้านได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ 
 4. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มเครือข่ายประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนาองค์กรและท้าให้องค์กรเข้มแข็งขึ น 
  อุปสรรค 
 1. ประชาชนมีความคาดหวังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูง 
 2. ประชาชนไม่มีการพัฒนาต่อยอดในโครงการต่างๆ 
 3. ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนโยบายไม่ต่อเนื่อง 
 4. การบริหารความร่วมมือกับภาคีหรือเครือข่ายยังไม่ครอบคลุม  การท้างานเชิงบูรณาการไม่ชัดเจน 
 5. ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่้า 
 6. ประชาชนไม่เข้าใจการท้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. สถานการณ์ด้านการเมืองไม่แน่นอน 
 8. ประชาชนหวังพ่ึงแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว 
 9. ภาวะเศรษฐกิจตกต่้า (ไม่ปลอดภัยด้านทรัพย์สิน  เครียด  รายได้น้อย  ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีไดน้อย) 
 10. วัฒนธรรมท้องถิ่น  สังคมมีการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่  3 

นโยบาย  และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
 

 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
 บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส้าคัญและมีค่ายิ่งในการขัยเคลื่อนการด้าเนินการขององค์กร  
จึงได้ก้าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ น  ส้าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท้าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์  ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิด
ความเป็นธรรม   โปร่งใส   ตรวจสอบได้และให้การปฏิบัติงานมีความสุข   มีขวัญและก้าลังใจที่ดี   เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และมีศักยภาพเพ่ิมขึ น  องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  จึงมีนโยบายและ  
กลยุทธ์ด้านต่างๆ  ดังนี  
 1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก้าลัง 
  เป้าประสงค์  วางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบ
อัตราก้าลัง  และการบริหารอัตราก้าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนและมีการก้าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก้าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
  2. จัดท้าสมรรถนะ  และน้าสมรรถนะมามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั งด้านการ
สรรหา  การเลื่อนขั นเงินเดือนและปรับต้าแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงานการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4. จัดท้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5. จัดท้าแผนการสืบทอดต้าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี  และคนเก่งขององค์กร 
 2. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึง  และต่อเนื่อง  โดยเพ่ิมพูน
ความรู้  ความสามารถ   ศักยภาพ  และทักษะการท้างานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  
และยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมาย  รวมทั งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
  2. จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรตามต้าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ  แผนการสืบ
ทอดต้าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับตามสายอาชีพและต้าแหน่งสายงานอย่างต่อเนื่อง 
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  4. ส่งเสริมให้กับบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.
ตะคร ้าเอน 
  5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้  การถ่ายทอด
ความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท้างานอย่างต่อเนื่อง 
 3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  ช่วยลด
ขั นตอนของงาน  ปริมาณเอกสาร  สามารถน้าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้
บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน  
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ  และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร  เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 4. นโยบายด้านสวัสดิการ 
  เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญก้าลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและพึง
พอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรักษาคนดี  คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสาร  ให้สิ่งจูงใจ  ผลประโยชน์ตอบแทน พิเศษ  จัด
สวัสดิการความปลอดภัย  อาชีวปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อมในการท้างาน  ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนด  และสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง  คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ  ผลตอบแทนพิเศษ 
  5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 คณะกรรมการจัดท้าแผนอัตราก้าลัง 3 ปี ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน   กรรมการ 
3. ผู้อ้านวยการกองคลัง      กรรมการ 
4. ผู้อ้านวยการกองช่าง      กรรมการ 
5. ผู้อ้านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
6. หัวหน้าส้านักปลัด      กรรมการ 
7. นักทรัพยากรบุคคล      เลขานุการ 
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 5. นโยบายด้านการบริหาร 
  1. กระจายอ้านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2. มีการก้าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน  และ
ทิศทางท่ีวางไว้ 
  3. มีการจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก้าหนดไว้ 
  4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ
ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ้าเดือนและคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค  และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง   
 6. นโยบายด้านอัตราก้าลังและการบริหารอัตราก้าลัง 
  1. บริหารก้าลังคนให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นตามพันธกิจ 
  2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก้าลังคน 
  3. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก้าลังคน 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก้าลังคน   
 7. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
  1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
  3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ขององค์กร  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดท้า  “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีแนวทางการด้าเนินการดังนี  
  กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge  Management  Process)  เป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้  หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ นภายในองค์กร  มีทั งหมด 7 ขั นตอน คือ 
  1) การบ่งชี ความรู้  เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าหมายคือ
อะไร  และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  เราจ้าเป็นต้องใช้อะไร  ขณะนี เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด  อยู่ที่ใคร  
  2) การสร้างและแสวงหาความรู้  เช่นการสร้างความรู้ใหม่  แสวงหาความรู้จากภายนอก
รักษาความรู้เก่า  ก้าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
  3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
  4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  เช่น  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน  ใช้
ภาษาเดียวกัน  ปรับปรุงเนื อหาให้สมบูรณ์ 
  5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท้าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  เช่น  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web  borad  บอร์ดประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 
  6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  ท้าได้หลายวิธีการ  โดยกรณีเป็น  Explicit  Knowledge  
อาจจัดท้าเป็นเอกสาร  ฐานความรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือกรณีเป็น Tacit  Knowledge  จัดท้าเป็น
ระบบทีมข้ามสายงาน  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ระบบพ่ีเลี ยง  การ
สับเปลี่ยนงาน  การยืมตัว  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น 
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  7) การเรียนรู้  ควรท้าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน  เช่น  เกิดระบบการเรียนรู้จากการ
สร้างองค์ความรู้  การน้าความรู้ไปใช้  เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
  การะบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change  Management  Process) 
  เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง  เพ่ือให้องค์กรที่ต้องจัดการความรู้ภายในองค์กร  ได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร  ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  6  องค์ประกอบ  ดังนี  
  1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เช่น  กิจกรรมการมีส่วนร่วมและและสนับสนุน
จากผู้บริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น) โครงสร้างพื นฐานขององค์กร  ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  มีระบบการติดตาม
และประเมินผล  ก้าหนดปัจจัยแห่งความส้าเร็จชัดเจน 
  2) การสื่อสาร   เช่น  กิจกรรมที่ท้าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท้า  ประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ นกับทุกคน  แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
  3) กระบวนการและเครื่องมือ  ช่วยให้การต้นหา  เข้าถึง  ถ่ายทอด  และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วขึ น   โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ  ขึ นกับชนิดความรู้   ลักษณะขององค์กร  
(ขนาด  สถานที่ตั ง ฯลฯ)  ลักษณะการท้างาน  วัฒนธรรมองค์กร   ทรัพยากร 
  4) การเรียนรู้  เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้  โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง  เนื อหา  กลุ่มเป้าหมาย  วิธีการ  การประเมินผลและปรับปรุง 
  5) การวัดผล  เพ่ือให้ทราบว่าการด้าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้หรือไม่  มีการน้าผล
ของการวักมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด้าเนินการให้ดีขึ น  มีการน้าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ขั นตอนไหน  ได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Out  put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out  come)   
  6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ  โดยข้อควรพิจารณาได้แก่  ค้นหาความต้องการของบุคลากร  
แรงจูงใจระยะสั นและระยะยาว  บูรณาการกับระบบที่มีอยู่  ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ ท้าในแต่ละ
ช่วงเวลา 
  การจัดการความรู้ 
  มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี ธงค้าตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่
ไหนได้ โดยอาจกล่าวเป็นล้าดับขั นหัวใจ KM เหมือนกับล้าดับขั นของความต้องการ (Hierarchy of needs) 
ของ McGregor ได้  โดยเริ่ มจากข้อสมมุติ ฐ านแรกที่ เป็นสากลที่ ยอมรับทั่ ว ไปว่ าความรู้ คือพลั ง                
(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)  :           
ความส้าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน 

3. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทาง
ส้าคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การน้าไปปฏิบัติ 

4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive : นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งท้าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
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8. นโยบายด้านภาระงาน   
 1. มีการก้าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
 2. มีการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
 3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท้าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่้าเสมอโดยทุกงาน

จะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด้าเนินการ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุง ภาระงานประจ้าทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท้าค้าสั่งการแบ่งงานและก้าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน แยกเป็นส่วนราชการ  และให้มีการ
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

9. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
 1. ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
 2. ให้ทุกงานจัดท้าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั นๆและหาแนวทาง

ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
 3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่้าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม

แผ่นแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

10. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ้านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วม

แก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ้า 
 2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน  
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท้างาน เพ่ือให้บุคลากร

พัฒนา ทักษะและความช้านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์  
ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

11. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
 2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ น 
 3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน้า

ผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ 
จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก้าลัง 3 ปี  (พ.ศ.2564-2566) 

12. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  
 1. มีการจัดท้าแผนการใช้เงินงบประมาณทั งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
 2. มีการจัดท้าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั งงบประมาณแผนดินและเงินรายได้

ประจ้าเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
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 3. มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ด้าเนินงานเป็นระบบการบริหารและ

จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
 4. มีการมอบหมายให้บุคลากรทีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้

กองคลัง ด้าเนินการจัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบเป็นประจ้าทุกเดือน 

13. นโยบายด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น 
 2. จัดท้าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านการท้านุบ้ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
 3. ด้าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม

ที่น้าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
14. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
 อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก้าหนด

มาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้ประมวล ขึ นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก้ากับความประพฤติได้แก่ 

1. พึงด้ารงตนให้ตั งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ  

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสร้างและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านการอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะเวลา 3 ปี 

(พ.ศ.2564-2566) 
.............................................................. 

องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ได้ก้าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายกล
ยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ ด้านอัตราก้าลังและการบริหารอัตราก้าลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ประกอบด้วย  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  เป็นประธาน 
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน    เป็นกรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง และ

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนเป็นประจ้าทุกปี พร้อมทั งสรุปรายงานและข้อเสนอแนะใน
การติดตามประเมินผลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนรับทราบเพ่ือพิจารณา 


