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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

1. ความเป็นมา 
สภาพภูมิประเทศ 
           1.1 ที่ตั้ง    
                    องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านพิมาน  ตำบลพิมานอำเภอนาแก  จังหวัด 
นครพนมห่างจากอำเภอนาแก  7 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครพนม  70กิโลเมตร 
          1.2 เนื้อที่ 
                   จำนวน   31,287  ไร่  (50.06  ตารางกิโลเมตร)  เป็นพื้นที่การเกษตร  15,371  ไร่ 
          1.3  ภูมิประเทศ    เป็นที่ราบและภูเขา 
ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลนาคู่ อำเภอนาแก และตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร 

ทิศใต ้            ติดต่อเขตตำบลดงหลวง  อำเภอดงหลวง    จังหวัดมุกดาหาร 

ทิศตะวันออก     ติดต่อเขตตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก 

ทิศตะวันตก      ติดต่อเขตตำบลนาแก  อำเภอนาแก 

2.วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  

  “ปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ของประชาชน” 

  ทันสมัย (M : Modern) 

  : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ ( IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 

  : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล
พิมานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 

  : การปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ทำงานให้
ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
เชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ 
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กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 

   : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
โปร่งใส และเป็นธรรม 

พันธกิจ 

• สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
• ส่งเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี

สัมพันธภาพที่ด ี
• ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.พิมานทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
• เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
• ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ

ทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน 
 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

• บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) 
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

• ระบบการพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.พิมาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
• กระบวนการเรียนรู้ของบุคลกรสังกัด อบต.พิมาน มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และ

เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มี เครือข่ายสถานศึกษาในระดับ  ปวช. ปวส.           

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในจังหวัดนครพนม 
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4. กรมส่งเสริมให้ความสำคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้า

รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง 
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับ

ขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลในอนาคต 
6. พนักงานส่วนตำบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. สำนักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จำนวนพนักงานส่วนตำบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานมากกว่า

จำนวนบุคลากร 
3. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชำนาญในงานที่ปฎิบัติ 
 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. กรมส่งเสริมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนตำบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 

 

อุปสรรค (Threat : T) 

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานส่วนตำบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานส่วนตำบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจำกัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 

1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่ งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based 
management) และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 
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5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง

เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ำเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทำ   cost-
benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบ 
กับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดทำเป้าหมายการทำงานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual 
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานในการพัฒนาบุคลากร 

1. พนักงานส่วนตำบลมีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

องค์กร (developing and maintaining a quality of work life that makes employment 
the organization desirable) 

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 
and strategies to all employees) 

5. ช่วยธำรงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานส่วนตำบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ
ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น มีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้
ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานการจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานต่างๆในสังกัด อบต.พิมาน 
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.พิมาน 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

        2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น  

          (หลักสูตรกลาง) 

        2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  

          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ
พัฒนากำลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ อบต.พิมาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากำลังคน 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร 

*การดำเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์กำลังคน อบต.พิมาน 

 

*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 

*จำนวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์กำลังคน อบต.พิมาน 

 

*จำนวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

*จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือกำหนด
แนวทางและการดำเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.พิมาน 

*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจำทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ครั้ง/ปี 

1.2 แผนงานจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดอบต.พิมาน 

*การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 

 

*หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด 
อบต.พิมานจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน

*ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัดอบต.
พิมานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 



 

 

*การหาความจำเป็น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

สังกัด 

*ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
ความจำเป็น(Training Need) และมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือเป็นข้อมูล 

 

 

*ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจำเป็น(Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการ
พัฒนาบุคากรในสังกัด 

* การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

* มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน 

* มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจำปี งบประมาณ 
2564 –2566 

* จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2564 – 
2566 

* การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
อบต.พิมาน 

* มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.พิมาน 

* ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนำมา
ปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 

- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัด 

- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัดทุกระดับ 

  

 

- ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถนำมาปรับใช้ได้
ทันที 

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน ข้าราชการ
ในสังกัด 

- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัด 

- อบต.เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ทุกระดับในสังกัด 

- การดำเนินการทางวินัย 

 

 

- มีการดำเนินการทางวินัยเมื่อ
พนักงานทำผิดวินัย 

 

 

- นายก อบต. สามารถดำเนินการ
ทางวินัยสำหรับข้าราชการท้องถิ่น
และบุคลากรในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด 



   

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ 

- การจัดทำทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

- มีการจัดทำทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

- มีการจัดทำข้อมูลข้าราชการศึกษา
ต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการใช้
บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the Right man 
on the Right job) นำไปสู้การ
จัดตั้งธนาคารสมอง (Think Tank) 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
ตามความต้องการขององค์กร 

- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อตาม
ความต้องการขององค์กร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 

-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
รอรมดูงานกับหน่วยงานภายนอก ใน
ต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจำเป็น (หลักสูตร
กลาง) 

 

 

 

 

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ 
(หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให้
ความรู้ในลักษณะของการจัดลัก
สูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ตามความจำเป็น
และเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทำเป็นหลักสูตรกลาง 

 

- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทำเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดทำหลักสูตรกลางเพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ 

 

 

 

 

- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำ
หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากำลังคน 

 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
กำลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ อบต. 

 

- มีการทำแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 

- มีการทำโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.พิมาน 

 

 

- มีการจัดทำโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.พิมาน 

- จัดให้มีคณะทำงานจัดทำระบบ
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ปี 2564 - 2566 

- สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ 
อบต.บัวใหญ่ เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

- จัดให้มีการจัดทำโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หนว่ยงานและองค์กรภายนอก 
อบต.พิมาน เพ่ือเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร 

 

 5. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัตความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

    5.1 การบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการและติดตามผลการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จะดำเนินการดังนี้ 

 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ 
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผล   
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    แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

 

1. ให้คณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน รายงานผลการทำงานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนองค์การบริหารส่วนตำบลบัวพิมาน และผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นประจำทุก 6 เดือน 

2. เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานดำเนินการไปตาม
แผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้องดำเนินการต่อไป 

3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานที่สองคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือเกิด
ความชัดเจนในการดำเนินงานและประสานงาน 

ปลัด อบต.พิมาน  

 (CKO) 

งานบริหารงานบุคคล 

นายก อบต.พิมาน 
(CEO) 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคน 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

 

สำนักปลัด 

 

กองคลัง 

 

กองช่าง 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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4. สร้างความเข้าในแก่ผู้ เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

6.2 การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 กำหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินการตามแผนแม่บท
ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

   -  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Output) 

        - ตัวชีว้ัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสำเร็จและผลกระทบของโครงการ                   
  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
              องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่า
อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกำลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น จึงมี
นโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

สำนักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับต้น) ระดับกลาง) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1.งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
2.งานสังคมสงเคราะห ์
3.งานส่งเสริมอาชพีและพฒันาสตรี 
4.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

1.งานก่อสรา้ง 
2.งานออกแบบ 
3.งานประสานสาธารณูปโภค 
4.ฝ่ายฝังเมือง 

1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
4.งานทะเบียนพัสดุ 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานคลัง ระดับ) 

        

       หน่วยตรวจสอบภายใน 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
2.งานการเจ้าหน้าที่ 
3.งานนโยบายและแผน 
4.งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
5.งานกฎหมายและคดี 
6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.งานกิจการสภา 
8.งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9.งานกีฬาและนันทนาการ 
10.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
11.งานส่งเสริมการเกษตร 
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       6.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง 
         เป้าประสงค ์
                วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงานการจัดกรอบอัตรา กำลังและการบริหาร
อัตรากลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผล และการกำหนสมรรถนะ
และลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
         กลยุทธ ์
               1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
              2.จัดทำสมรรถนะและนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการ
สรรหา การเลื่อนข้ันและปรับตำแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารผลตอบแทน 
               3.จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
               4.จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
               5.จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
          6.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
            เป้าประสงค ์
                       ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูน ความสามารถ  
ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสบผลสำเร็จ 
ตามเป้าหมายรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
           กลยุทธ ์
              1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
              2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
              ๓. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
              ๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ 
ตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
              ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรหลักคุณธรรมปฏิบัติตามจริยธรรม เสียสละ และ
อุทิศตนเพ่ือองค์กร 
              ๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทงานอย่างต่อเนื่อง 
              6.3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
                  เป้าประสงค์  
                    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบันของงาน ช่วยลดขั้นตอน 
ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้าน 
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    กลยุทธ ์
               1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
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               2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
               3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติ เพ่ือ
รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
         6.4 ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
            เป้าประสงค ์ 
                  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน และสมรรถนะใน
ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ   ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
            กลยุทธ ์
                  ๑.ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็น
ธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
                 2.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
                 3.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
                 4.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร 
                 5.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
                 6.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
         7. แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
                 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ พนักงานส่วนตำบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบล ที่ดี โดย
องค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
(ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์ 
จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ 
ทั้งนี ้  องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล กำหนด
เป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.
อบต.) สำนักงาน  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้น
สังกัด หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน พนักงาน
ส่วนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใน
ตำแหน่งนั้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนการพัฒนาต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็น 
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แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มี ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ได้กำหนดหลักการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 
              1. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
             2. การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนให้ได้รับการพัฒนาและต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร
ที่ ก.อบต. กำหนด ดังนี้ 
                   1)  หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
                   2)  บทบาทและหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                   3)  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป 
                   4)  ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
           3. ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี  
คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องได้รับการพัฒนาทั้ง 5 
ด้าน  ได้แก่  
               1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
               2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
               3) ด้านการบริหาร 
               4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
               5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
         4. วิธีการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง หรือ
อาจมอบหมายสำนักงาน ก.อบต. หรือผู้ที่เหมาะสมดำเนินการ หรือดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.อบต.ส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็น ความเหมาะสม 
ดังนี้ 
         1) การปฐมนิเทศ 
         2) การฝึกอบรม 
         3) การศึกษา หรือดูงาน 
         4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
         5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
             จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ต้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 


