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ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ  บริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่เพียงรู้ลึกใน
งานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีด ความสามารถของประเทศ ในการแข่งขัน
สู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การ
บริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ กับสภาวะแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน จ าเป็นต้อง อาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร 
บุคคลขึ้น เพ่ือสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาลและ  
การบริการประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติแผนและ ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป  
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นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 

 
1.ความเป็นมา  
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2539 มีพ้ืนที่ 40.67 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลสระสี่มุม มีหมู่บ้านจ านวน 24 หมู่บ้าน 3,224 ครัวเรือน และ มีจ านวน
ประชากร 10,008 คน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ตามตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

ภารกิจหลัก  
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจ าเป็น

และสมควร 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น

และสมควร 
ภารกิจรอง  
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง  
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รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา  
ต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

“สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี 
การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน  ” 

๓. พันธกิจ  
     1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
     2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
     3. ให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
     4. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
     5. ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
     6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
     7. คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 
     9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล  
     11.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๔. เป้าประสงค์  
      1.เพ่ือให้ต าบลต าบลสระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    
      2.มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
      3.ประชาชนในต าบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่   
      4.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของอันดี
ของต าบล 
      5.ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมท า  และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม   
       6. ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลสระสี่มุมได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
       7. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                8.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
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๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  

๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

จุดแข็ง (Strength)  
         1.  อยู่ใกล้กับเขตชุมชน  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่าน 

2.  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและลักษณะดินเป็นดินเหนียวร่วนและปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเกษตรกรรม  ประมงและปศุสัตว์ 
 3.  มีประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงด าที่เป็นเอกลักษณ์ 
 4.  ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ประมง  และปศุสัตว์ 
 5. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
 6.  มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ชัดเจน  

จุดอ่อน (Weakness) 
1.  ขาดความรู้  จิตส านึก  ในการอนุรักษ์ 

 2.  ขาดการวางผังเมือง 
 3.  ปัญหายาเสพติด 
 4.  ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
 5.  บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.  ประชาชนมีการรวมกลุ่ม แต่ยังไม่เข้มแข็ง 
 7. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

๕.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

โอกาส (Opportunity)  
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม 
  2.มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทาง  Internet 

  3.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

          4.มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     5.ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 

 6.นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ  
หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
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 7.รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

  อุปสรรค (threats)  
    1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    2.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
    3.  โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของต าบลไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
    4.  ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า 
    5.  เทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาแพง 
    6.  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

    7.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  8.  มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  เพิ่มข้ึน 
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๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับเคลื่อน การด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ 
และ แนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การ 
บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก า ลังใจดี    
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
เป้าประสงค์  
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ บริหารอัตรา 

ก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ  ด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน  และการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ  
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง ด้าน การสรร

หา การเลื่อนข้ันและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน  

3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
 
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ 

และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

 กลยุทธ์  
1. จัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
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๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก  ระดับ ตาม
สายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  และอุทิศ
ตนเพื่อองค์กร  

๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้  การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  

 
3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ ทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน  ปริมาณเอกสาร 
สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรองรับ

การใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนา ระบบในอนาคต  
 
4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  
เป้าประสงค์  
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคน

ดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน ทุกโอกาส สร้าง
ช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย ก าหนด และ สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  เป็นธรรม เป็นที่

ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน  
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร  
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 
 


