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บทที่  1  บททั่วไป  

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย   

บทที่  2  การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) 
- มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
- มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
- และหลักเกณฑ์การพัฒนา 

บทที่  3  ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ประชุมคณะท างาน 
ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินงานตามขั้นตอน 

- วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ 

* ด้านกระบวนงาน 
* ด้านบุคลากร 
* ด้านทรัพยากร 
* ด้านลูกค้า /ผู้รับบริการ (หน่วยงาน/ประชาชน) 

- วิเคราะห์ SWOT 
- วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ภาคผนวก 
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องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งใน 
ทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนา
ไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ เพ่ือให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย  ได้จัดท าแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวายขึ้น โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จ ๕ ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ได้แก่ 

๑.  ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
๒.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔.  ความพร้อมรับผิดขอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดภารภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย  จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับเพ่ือเป้าหมาย
ส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ "เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริม 
ท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน" 

คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร KM องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาเพ่ือ "เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการ
พัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน" พันธกิจ   

๑.  พัฒนาต าบลบึงทวายให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
๒.  ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่าย 
  3.  บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ท างานอย่างมืออาชีพ 

๔.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวายให้สามารถส่งมอบ
บริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่ง
กรอบมาตรฐาน ดังกล่าว  ประกอบด้วย 
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มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่  ๕  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน   
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑)  มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุน

ให้  อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
๒)  มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ "ก าลังคนมีขนาดและ 

สมรรถนะ" ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผน
เพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 

๓) มีนโยบาย แผ่นงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้ได้มาพัฒนา 
และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 

๔) มีแผ่นการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร  (HR  
Automation)   

มิติที่  2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR  Operational  Efficiency)  
หมายถึง  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  (HR  Transaction  Activities)  มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้   

๑) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ 
แต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มี
ความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

๒) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ 
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

๓) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของ 
ส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value 
forMoney) 

๔) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการเพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบ 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

๑) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อ 
การบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ 

๒) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

๓) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน 
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ข้อมูลและความรู้ (Development and knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มี
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการมีระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงราชการ 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดต้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง 
๑) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ 

ด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน 

๒) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้ความพร้อม
รับผิดต้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย
แผนงานโครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

๑)  ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน และบรรยากาศ 
การท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 
ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

๒)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
ซึ่งมีความเหมาะสม ลอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 

๓) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน
ส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการมิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ มิติ 
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ
ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อย
แล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้อดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และ
เป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์
และกรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง ๕ มิต ิ

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะท างาน เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ใน

องค์กร  KM ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ที่ 355 / ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖4 ซ่ึง
คณะท างานประกอบด้วย ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะท างานด าเนินการ
จัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย    ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย    กรรมการ 
๓. หัวหน้าสว่นราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย   กรรมการ 
๔. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย    กรรมการ/และเลขาฯ  
คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
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๑.  ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย  จัดท าแผนจัด 

ความรู้ในองค์กร ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและด าเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒. ประชุมคณะท างาน แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากร 
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวายทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงได้มีการประชุมคณะท างาน เพ่ือทบทวนเป้าหมาย แผนด าเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล
พร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพ่ือสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล 
การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการท างาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก 
ความพึงพอใจของบุคลากรซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

๓. คณะท างานฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม 
แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

๓.๑ การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมิน
สถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์
ส่วนต่างระหว่างความส าคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรง
เสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๒ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการ 
บรรลุเป้าหมาย และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 

๓.๓ การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด ผล 
การปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

๓.๔ การจัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท า แผนงาน/ 
โครงการรองรับ 

๓.๕ การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต. 
๓.๖ การจดัท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ แผนงาน/ 

โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ 
๓.๗ การด าเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิด 

การปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อ ๆ ไป 
๔. การด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 

๔.๑ คณะท างานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนาซึ่งได้ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
จึงท าให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรมมีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. 
การสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการน าการจัดการความรู้ (KM) มาใช้
ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความส าเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะท างานฯ ได้น าผลการศึกษาการระดมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ การบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ   ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าว
ประกอบด้วย 

๔.๑.๑ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากร 
บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล บึง
ทวาย  ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

(1)  ด้านกระบวนงาน 
๑.  น าเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น KM การ 

จัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 
๒.  มีประมวลค าถาม - ตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็น 

กรณีศึกษา เพราะจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวายไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา ๆ  การออก
ระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้ส านักงานท้องถิ่น 

........................................................ 


